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IK KOOP ALTIJD 
TEGEN CONTANTE BETALfNG 

• S E R I E S NEDERLAND & O.R. 

S E R I E S WEST-EUROPA 

ook in grote hoeveelheden 

• P A R T I J E N NEDERLAND & O.R. 
GEHELE WERELD 

Geen parti j Is te groot 

• VERZAMELINGEN 
NEDERLAND & O.R. - EUROPA 
VER. EUROPA - GEHELE WERELD 

DISCRETE behandeling bij voorbaat verzekerd. 

Voor belangrijke objecten bezoek aan huis. 

W. VAN SPLUNTER 
ROTTERDAM 
Ouadenoord 5 - Tel. (010) 32 05 85, b.g.g. 23 07 92 

SPECIALE AANBIEDING 

Series en blokken van de hieronder vermelde 
landen berekenen v̂ îj tegen de prijs van: 
25 cent per Yvert-franc, gebruikt; 
40 cent per Yvert-franc, ongebruikt. 

ALBANiE 
BULGARIJE 
HONGARIJE 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
TSJECHO-SLOWAKIJE 
YOUGO SLAVIË 

Deze aanbieding geldt alleen voor de zegels 
die wij in voorraad hebben. 
Uw mancolijst naar: 

POSTZEGELHANDEL 
„PHILADELPHIA" 
Kruisweg 43 - HAARLEM - Tel. (023) 1 55 15 

SCHILDERIJENALBUM 
EUROPA 
Per blad verkrijgbaar of volgens 
onderstaande opstelling De bla
den zijn voorzien van HAWID 
klemstroken, waardoor postfrisse 
uitgiften postfris blijven en men 
verzamelen en beleggen kan 
paren 

Het nieuwe album, dat spoedig 
een verdere uitbreiding zal onder-

Het mooiste album gaan is reeds nu als volgt ver-
ooit verschenen I krijgbaar: 

Titelblad Mona Lisa 1 bl. 1,50 Saargebied 8 bl. 12,— 
Duitse Democratische San Marino 5 bl. 7,50 
Republiek 3 bl. 4,50 Spanje 24 bl. 36,— 
Frankrijk 8 bl. 12,— Oostenrijk 9 bl. 13,50 
Liechtenstein 8 bl. 12,— Zwitserland 3 bl. 4,50 

Binnenkort leverbaar Vaticaan, België, Italië en Portugal. De 
supplementen op de reeds verschenen albums zijn m voor
bereiding. Prijs der banden op aanvraag. Ook leverbaar in de 
Lindner ringbanden Meerprijs per blad ƒ 0,50 (twee bladen 
gevat in Lindner plastic bladen nr. 820). Monsterbladen gratis 
op aanvraag 

Vraagt uw leverancier. Hij zal u gaarne van dienst zijn. 

LINDNER IMPORL. NEDERLAND" 
Postbus 1 4 3 - H I L V E R S U M - Telefoon 4 76 06 

INZENDEN 
voor onze maandelijkse postzegelveilingen 

kan dagelijks geschieden. 

12e VEILING 

27 APRIL 1968 
13e VEILING 

MEI/JUNI 
Ontvangt u onze veilingcatalogus nog niet? 

Een briefkaartje volstaat om u te verzekeren 
van regelmatige toezending. GRATIS ! 

POSTZEGELVEILING 

't Oosten 
PERIKWEG 27 - ENSCHEDE - TELEFOON (05420) 188 24 



EXTRA INTRODUCTIE-AANBOD BLIJFT NOG 
GELDIG 

Vanaf 1 januari 1967 t/m 31 december 1967 werd iedere maand een zegel van de KLEDERDRACHTSERIE 
van Spanje uitgegeven, In 1968 wordt deze serie vervolgd. 
Als extra introductie-aanbod kunt u bij inschrijving voor het INVESTMENT ABONNEMENT de complete 
set uit 1967 van de eerste 12 stuks KLEDERDRACHT-postzegels bij ons bestellen tegen 

DE SPECIALE PRIJS VAN ƒ0,45 PER STUK = ƒ5,40 PER SET. 
(vergelijkt u deze prijs maar rustig, dit is inderdaad spotgoedkoop.) 
Deze aanbieding geldt ook voor onze reeds bestaande INVESTMENT ABONNEES. Indien u een meervoudig 
INVESTMENT ABONNEMENT heeft kunt u naar rato meerdere sets bestellen. 
De eenvoudigste wijze van bestellen is: Stort 12 x ƒ0,45 = ƒ5,40 op onze rekening waarna franco toe
zending per omgaande volgt. 

BENT U NOG GEEN LID? 
GEEFT U DAN HEDEN NOG OP ALS INVESTMENT ABONNEE. VOOR f 15,— PER MAAND 
KRIJGT U ALLE NIEUWE UITGIFTEN VAN BELGIË, FRANKRIJK, WEST-DUITSLAND, ZWITSER
LAND, LIECHTENSTEIN, SPANJE, FR. ANDORRA, ENGELAND, MALTA, OOSTENRIJK EN 
DAARBIJ NOG ANDERE AANTREKKELIJKE UITGIFTEN. 
Wij hebben nog enkele INVESTMENT ABONNEMENTEN vanaf 1 APRIL in voorraad. U kunt 
zich dus nog met terugwerkende kracht vanaf 1 april laten inschrijven. Toewijzing geschiedt 
in volgorde van binnenkomst. 
Vraag om onze uitgebreide INVESTMENT PHILATELIE informaties. U gelieve hiervoor ƒ0,40 
aan postzegels in te sluiten. 

ANTHONY C. M. BOHNENN INVESTMENT PHILATELIE 
Jac. van Lennepstraat 58 Amsterdam Postgiro 787465 Bank: H.B.U. Amsterdam 

NIEUW POSTORDERADRES l 
Op ons oude adres te Kaag werd het te klein. Vanaf heden zijn wij gevestigd in de J. W. Frisostraat 48 te Zoetermeer. 
Ons telefoonnummer wordt (01790) 5233. Bij geen gehoor: (070) 681678. 
O N U I T G E Z O C H T E MISSIEKILO'S N E D E R L A N D ! ! Ontzettend veel gelegenheids- en toeslagzegels. 
Ze gaan weg voor de oude (en te läge) prijs van f 13,95 per kilo! VELE VONDSTEN! 

Bij aankoop van elke f25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete series! 

1 KILOOOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm 
mooi! Slechts f25 ,— 

/ . k i l o afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) f 19,50 
'/, kilo algeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12.500 zegels) f37,50 
y, kilo CANADA, kantoorpost, modern! Met grootformaat! f 12,50 
50 gram DENEMARKEN. Bankpost, allemaal grootformaat. Prachtig f 4,50 
'/^ kilo ENGELAND enorm groot aantal, zeer modern f 12,50 
YJ kilo IERLAND, van de Missie, v^at 'n rijk sortiment met veel 

grootformaatzegels! 'n Koopje f 12,50 
/ , kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
'/, kilo NOORD-IERLAND. zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten. Toch slechts f 12,50 
Vi kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitgezocht 

Veel gedenkzegels, kleine voorraad f 12,50 
'/, kilo SPANJE, modern goed, kleine voorraad f 12,50 
y, kilo GEMENGD BUITENLAND ELITE MIXTURE! Veel landen, veel 

avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar! f 12,50 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE! Idem vele landen, veel 

avontuur f 24.50 
DROOMPARTI], ruim 500 louter motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloemen, 

vlinders, torren, kevers, vissen enz. enz. Zéér grote wintmogelijk-
heden f 27,50 

MAMMOETPARTIJ, een doos inhoudende 450 tot 500 waardevolle buiten
landse zegels, meest grootformaat, dieren, bloemen, sport enz. 
Deze partijen gaan weg voor slechts f 12.95 

GIGANT-PARTIJ, liefst 500 waardevolle buitenlandse zegels! Meest groot-
formaat! Elke koper ontvangt gratis de compl. serie van 24 waarden 

A&o- Aziatische Spelen, van Indonesië, per partij slechts f 16,90 

«00 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë en I N D O N E S I Ë , een 
pracht van 'n samenstelling met veel bijzondere en 
postfrisse zegels; 'n koopje f 14,95 

500 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W 
G U I N E A - S U R I N A M E I Zeer mooi pakket voor een 
buitengewoon lage prijs f 27,50 

«25 tot «50 zegels! Dit z i j n o n z e G O U D D E L V E R S D O Z E N ! 
schitterend goed van N E D E R L A N D EN DE OVER
ZEESE RIJKSDELEN, u vindt o.a. N E D E R L A N D , ge
bruikt en ongebruikt, veel weldadigheid, NEDER
LANDS- I N D I Ë , I N D O N E S I Ë , N I E U W G U I N E A , N E D . 
A N T I L L E N , C U R A S A O en S U R I N A M E ! Elke partij 
heeft minstens een cataloguswaarde van f 125,—. De 
winkelwaarde zou terecht f 110,— moeten bedragen, 
maar nu betaalt u slechts f US,— 

1100 N E D E R L A N D - N E D . I N D I Ë - I N D O N E S I Ë - N I E U W -
G U I N E A - N E D . A N T I L L E N - C U R A S A O en SURI 
N A M E iets geweldigs! U w album is meteen gevuld. 
Ruim f 250,— cataloguswaarde. Winkelwaarde f 200,—. 
Bij ons slechts f 99.— 

GOLIATHPARTIJ ,,DE LUXE", inhoudende 725 tot 750 waardevolle zegels, 
buitengewoon geschikt voor wederverkopers en als ruilmateriaal. 
Ruim f 100,— handelswaarde! slechts f 25,— 

Postzegelhandel H. FIOR/ANI *n posiaegeimanie^ Dan naar FMOHAJVM! 
POSTORDERADRES: (vooruitbet. of rembourszending) j . W. Frisostraat 48, ZOETERMEER, Tel.: (01790) 52 33 
Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Marl< 
te Zoetermeer 
AFHAALADRESSEN: 

Portokosten extra Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes 

Wjj nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag jnkooplijst. 
„Fiopost", Woestduinstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 681678 
MARK, J. W. Frisostraat 48, Zoetermeer. 



,.Vr(ende/yk dank voor de pr/meur-zending die, behalve t>rimeur, ook weer prima was. 
„Voc de regelmatige aankopen van mijn kant bestaat een eenvoud/ge verklaring Uw zicht-
„zendingen stellen alles wat ik op dit gebied zag, voordat dhr T mij uw adres verschafte, 
„zover in de schaduw, dat ik er elke maand opn euv, van geniet Vooral de keurige ver-
„zorging, de gedegen toelichting en de met zorg geselecteerde kwaliteit van uw materiaal, 
„zijn factoren die voor elke verzamelaar doorslaggevend zullen zijn Voor mij betekent elke 
„zending weer een plezierig week-end '* 

Dit bnefie ontvingen wij op 4 oktober j l . van dhr. V te A , in antwoord op een be-
dankbriefje onzerzi|ds, voor de belangrijke bedragen die dhr A elke maand m onze 
normale 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

besteedt Het betrof hier een aankoop van 27 zegels ten bedrage van f7A8,^0 uit enke
le boekles Nederland en Suriname 
Logisch als u nu na deze aanhef denkt „zo'n brief|e kan iedereen fabriceren" Maar 
t rekt u nu deze lijn eens even door Adverteren is tegenwoordig verschrikkeli)k duur 
Deze advertentie kost enkele honderden guldens Zoudt u denken dat wi | ons goede 
geld m het water gingen gooien door u sprookjes te vertellen ^ 
Hiermede doen wij een beroep op uw werkelijkheidszin Het feit dat onze zichtzen-
dingen zich 35 JAAR handhaafden moet u toch iets zeggen Ze bereikten een omvang 
waarvan we nauwelijks hadden durven dromen Dit grote succes was ongetwijfeld 
mede daaraan te danken, dat wij steeds probeerden ons te voegen naar de wensen 
van onze begunstigers Zo veelvuldig waren b.v de verzoeken om losse zegels, dat 
wi | besloten tot 

EEN GROTE CONCESSIE A A N BEGINNENDE EN 
GEVORDERDE VERZAMELAARS 

van 

NEDERLAND 

door een aantal boekjes in omloop te brengen, waarin verreweg de meeste series, 
zowel de voor- als naoorlogse, los zijn uitgepnjsd 
Di t betekent voor ons een experiment waarvan wij met weten of het is vol te houden 
Daarom werd het nog niet doorgevoerd in de boekjes van de O R , hoewel zich ook 
in de boekjes Ned Indié, Curasao en Suriname reeds veel losgeprijsde zegels bevinden 

VOOR DE VER T O T ZEER VERGEVORC^ERDE 
VERZAMELAARS V A N NEDERLAND & O.R. 

hebben wij een keur van boekjes waarin vele kostbare topzegels aanwezig zijn, maar 
waarin zich toch ook de eenvoudige zegels bevinden Deze kleinere zegels lenen zich 
immers zo bijzonder tot vervanging van minder mooie exemplaren die zo dikwijls in 
verzamelingen van oudere datum voorkomen 
Ditzelfde geldt voor verzamelaars van 

BELGIË — FRANKRIJK — ZWITSERLAND (INCL DIENST) 
SCANDINAVIË — LUXEMBURG — DUITSCHLAND (MET GEBIEDEN) 
VATICAAN — OOSTENRIJK (EN GEB) — EN ANDERE EUROPALANDEN 
in de boekjes waarvan u zowel topstukken als kleine zegels aantreft 

ENGELSE K O L O N I Ë N 

één van onze specialiteiten Verzamelaars hiervan weten ongetwijfeld hoe moeilijk 
het IS om daarvan nog een mooie uitvoerige zichtzendmg te krijgen Probeer t u het 
eens bij ons. Wij denken dat het u mee zal vallen 

, Wat WIJ hier met opzet achterwege heten is een uiteenzetting omtrent kwaliteit en 
prijzen Dit zijn immers factoren die niet los van elkaar beoordeeld kunnen worden 
Dit kunt u echter wei als u nu een proefzending aanvraagt Dat kost u mets, want wij 
betalen de port voor toezending en terugzending Het houdt ook geen enkele koop-
dwang voor u m Maar als u besluit een geregeld gebruik van de zendingen te gaan 
maken, dan moet de minimumaankoop wel f35 ,— per zending bedragen, maar daar
voor betalen wij dan ook de retour-portokosten Bovendien, als /'35,— te veel is voor 
één maandelijks budget, dan kunt u de zendingen 1 X per 2, of 1 x per 3 maanden 
laten komen. 

Ook al woont u dan in het meest afgelegen ge
deelte van het land, onze zichtzendingen zorgen 
er voor, dat u uw liefhebbenj onder de meest 
ideale omstandigheden kunt beoefenen. 
Alles staat tegenwoordig in het teken van 
zelfbediening 
Hier treft u een vorm van 

Z E L F B E D I E N I N G 
aan, welke nauwelijks overtroffen kan worden. 
U behoeft er zelfs de deur niet voor uit, want u 
krijgt, als u nu even opbelt* 
DE W I N K E L A A N H U I S 
Als u ons schrijft, dan graag even vermelden: 
uw gehele verzamelgebted en of u beginnend, ge
vorderd of vergevorderd bent. 

POSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
Noordsingel 181b - Rotterdam - Telefoon (010) 24 82 09 
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ATTENTIE ATTENTIE 

De Phil. Ver. Groningen 
zal op zaterdag 11 mei 1968, een grote veiling organiseren, van 
zeer interessant materiaal van Nederland en O G , landenver-
zamelingen, restantverzamelingen en diverse postfrisse posten 
van Nederland De veiling omvat 400 kavels 
De veiling vindt plaats in Huize Maas, Vismarkt zz 52, Gro
ningen en begint om 13.00 uur precies Gelegenheid tot bezich
tiging der kavels in Huize Maas, des morgens van 10-12 uur 

Geïnteresseerden kunnen de catalogus gratis ontvangen Aan
vraag te richten tot de heer J Lagaay, De Savornin Lohman-
plein 12a te Groningen, telefoon (05900) 3 28 63 

Te koop gevraagd tegen contant geld 

VERZAMELINGEN EN ENGROSPARTIJEN 

WIJ hebben steeds interessante engrosaanbiedin-
gen motiefseries en samenstellingen. 
Voor hen, die behoorlijke hoeveelheden kunnen 
gebruiken, loont het de moeite, zich met ons in 
verbinding te stellen. 

Drs. Hugo J. van Reljen, 
Poitbus 7265, Amsterdam. 
Telefoon 7« U 06 - Lid N.V.P.H. 
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LEON DE RAAY-MEDAILLE 
VOOR J. F. CLEIJ 

De Raad van Beheer van het Nederiandsch Maandblad voor Phi
latelie heeft in zijn voorjaarsvergadering, op 23 maart 1968 te 's-Gra-
venhage gehouden, met algemene stemmen besloten de Léon de 
Raay-medaille 1967 toe te kennen aan de heer J. F. Cleij te Vught. 
Deze onderscheiding is overeenkomstig het reglement voor de Léon 
de Raay-medaille gegeven ter bijzondere waardering voor de beste 
wetenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied, verschenen in de 
jaargang 1967 van het Nederiandsch Maandblad voor Philatelie, de 
serie „Eerste emissie Nederlands-Indië". 

Een filatelistische biografie van de heer Cleij verschijnt in het vol
gend nummer. 

april 1968 191 



De bestemming van en de afstempeling op de 
Nederlandse postzegels van de uitgifte 1867 (IV) 

Door drs. A. M. A. van der Willigen 

DE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE AFSTEMPELINGEN 
EN DE TOEPASSING DAARVAN 

1. Postkantoren 
Toen in 1852 de eerste Nederlandse postzegels verschenen, 

nam men in ons land het praktische besluit deze onbruik
baar te laten maken door middel van de al in 1838 ingevoer
de franco-dagtekeningstempel met plaatsnaam, zodat een 
normale brief met één postzegel ook slechts eenmaal be
hoefde te worden gestempeld. 

Engeland 1841, 1 penny met afstewpeling Maltezer kruis 
Frankrijk 1849, 40 centimes met ruitvormig stempel 
Koninkrijk Napels 1859, 2 grana met portretlijst-stempel 

In vele, hoewel niet alle andere Europese landen ging men 
direct na de eerste postzegeluitgifte zorgvuldiger, maar 
daardoor ook omslachtiger te werk: Engeland — als „post-
zegelpionierland" — stempelde zijn oudste zegels in 1840 
met een fraai Maltezer Kruis, Frankrijk met een soort ruit
vormig wafelijzer, terwijl men in België, sommige Duitse 
staten, Denemarken, Noorwegen en elders nummerstempels 
invoerde, waarvan de omlijsting uit min of meer zware 
strepen, cirkels en dergelijke bestond. Het Koninkrijk Na
pels liet zijn zegels met 's Konings portret zelfs met een 
scort portretlijstje afstempelen! In al deze gevallen werd 
op de brieven zelf een afzonderlijk dagtekeningstempel 
afgedrukt, zodat elke brief met ten minste twee stempels 
moest worden bewerkt. 

Bij de eerste emissie van Nederland had men last van 
onduidelijke dagtekeningstempels, vooral op de donker
blauwe 5 centszegels, welke dan ook omstreeks 1860 in 
een veel lichtere kleur werden gedrtJkt. Blijkbaar was 
de hierdoor bereikte verbetering naar het oordeel der toen
malige postadministatie nog niet voldoende, zodat men ook 
in ons land in april 1861 overging op de tweevoudige stem
peling van elke brief. Naast de „vernietiging" der post
zegels door middel van een — meest omlijst — FRANCO-
stempel met zwarte inkt moest op elke brief een afzonder
lijke dagtekeningstempel in rode kleur worden afgedrukt. 

Toen op 1 oktober 1867 de zes nieuwe zegels van deze uit
gifte verschenen, gold dit voorschrift uit 1861 nog onveran
derd. 

Deze wijze van afstempelen der zegels op de brieven met 
de vrijwel uniforme FRANCO-stempel en sinds 1869 met de 
nummerstempels maakt echter het verzamelen van losse 
postzegels voor wat betreft de afstempelingen veel minder 
interessant dan die van de uitgifte 1852. Het bijeenbrengen 
van gehele brieven uit de periode, waarin deze zegels in 
omloop waren, kan dan ook niet worden gemist, als men zich 
wil gaan toeleggen op een studie van de afstempelingen op 
deze zegels. 

Tijdens de geldigheidsduur van deze zegels kan men in 
hoofdzaak drie perioden onderscheiden: 
1. 1 oktober 1867-31 maart 1869. De zegels worden van een 

omlijst FRANGO-stempel voorzien en op de brief wordt 
in rode kleur een dagtekeningstempel afgedrukt. 

2. 1 april 1869-31 december 1869. De zegels worden van een 
puntstempel (nummerstempel) voorzien en op de brief 
wordt een. dagtekeningstempel, meestal in rode, maar 
in een aantal plaatsen gedurende enige maanden ook in 
paarse kleur afgedrukt. 

3. Na 1 januari 1870: Puntstempels op de zegels en zwart 
dagtekeningstempel op de brief. 

/ Kampen, model 1854 nog zonder uuraanduiding 
II Harlingen, modal 1860 met uuraanduiding 

III Hengelo, model 1865 met takje 
IV Utrecht, model 1866 met één letter achter de uuraanduiding 
V Wijk bij Duurstede, model 1867 tweeletterstempel 

Daarnaast komt in de dagtekeningstempels ook nog een 
variatie voor. Het oudste stempeltype, dat nog van enkele 
kleinere postkantoren na 1 oktober 1867 bekend iŝ  is het 
in 1854 ingevoerde model met plaatsnaam, datum, maand 
en jaar, doch nog zonder uuraanduiding, alles met groteske 
letters en cijfers in een enkele cirkel. (I) 

Verscheidene kantoren ontvingen in 1860 en 1861 een hier
op gelijkend model, echter met kleinere cijfers en een af
gekort jaartal, omdat tussen maand- en jaaraanduiding 
voor het eerst een uuraanduiding was toegevoegd (II). 

VI. Brief uit Rotterdam naar Delden, voorzien van het tweeletter
stempel met Franse aanduiding „JANV" 

192 april 1968 



Op een aantal andere, kleinere kantoren werd sinds 1865 
weer een ander model, opnieuw zonder uuraanduiding in 
gebruik genomen, dat, in tegenstelling tot de beide eerst
genoemde soorten, na 1 oktober 1867 nog vrij lang in gebruik 
bleef. In dit type kwam onderin een „takje" voor. (III). 

Dit type met de plaatsnaam tussen twee cirkels was het 
voorbeeld voor de in 1866 ingevoerde stempels met uuraan
duiding voor alle postkantoren. Een viertal kantoren ont
ving aanvankelijk (tussen juni 1866 en juni 1867) een stempel 
met één letter achter het laatste uurcijfer (IV) maar alle 
overige stempels bevatten letters achter de beide uurcijfers. 
De perioden waren: 12M-8M, 8M-12M, 12M-4A, 4A-8A, 8A-
12M, waarbij de letters M en A afkortingen voor „morgen" 
en „avond" waren (V). 

Een kleine, maar zéér zeldzame variatie hierop is een 
uitsluitend in Rotterdam in december 1867, januari en fe
bruari 1868 gebruikt dagtekeningstempel met Franse 
maandaanduiding zoals „janv" en „fevr" (VI). De letters van 
deze maanden zijn opvallend smaller, waardoor ook het ge
bruik van december 1867 kan worden herkend. Bovendien 
is de uuraanduiding in dit stempel steeds 12M-4A zonder 
onderbreking van de binnencirkel. Een dergelijke onderbre
king komt wel bij de overige stempels voor, omdat aan de 
bovenzijde der verwisselbare uurcijfers het boogje als on
derdeel van de binnencirkel was bevestigd. 

Voor aangetekende brieven bestond op 1 oktober 1867 het 
voorschrift, dat een stempel „Aangeteekend" op de brief 
moest worden afgedrukt, maar voor de zegels gold de nor
male vemietigingswijze met de FRANCO-stempel, ook in 
dié gevallen, dat het gewone porto niet door de afzender 
werd betaald, maar uitsluitend het aantekenrecht, dat altijd 
vooruitbetaald moest worden. 

Vermoedelijk ontstond er in dergelijke gevallen wel eens 
misverstand bij de brievenbesteller en/of de geadresseer
de, dat voor een aangetekende brief, waarop een franco
stempel voorkwam, tóch nog (het gewone) porto moest wor
den betaald. Dit zal dan ook wel de reden zijn geweest, 
dat met ingang van 15 januari 1868 werd voorgeschreven, 
dat de postzegel (van 10 cent), welke bestemd was ter kwij
ting van het aantekenrecht niet langer met FRANCO maar 
uitsluitend met AANGETEEKEND mocht worden afge
stempeld. 

Overigens komt dit stempel ook voor op de hogere waar
den van 15 tot en met 50 cent, kennelijk omdat men het ook 
wel op volledig gefrankeerde, aangetekende brieven als nor
maal vernietigingsstempel gebruikte. 

Nadat op 1 april 1869 de franco-stempels door de puntstem-
pels waren vervangen, kon dit voorschrift weer worden in
getrokken, omdat nu geen misverstand meer kon voorko
men. 

Van 1 april 1869 tot 15 juni 1893 waren de puntstempels 
op alle postkantoren, in enkele treinen en militaire kam
pen de voorgeschreven vernietigingsstempels voor de zegels 
op de brieven, zodat deze voor het tweede deel van de ge-
bruiksperiode der uitgifte-1867 de meest voorkomende af
stempelingen zijn. Men kan deze nummerstempels natuur
lijk ook wel op losse zegels verzamelen, maar volledige 
brieven met bijbehorende vertrek- en aankomststempels, 
waarin de plaatsnamen voorkomen, vertellen een stukje 
postgeschiedenis! 

Ongefrankeerde aangetekende brief, waarop de postzegel voor het 
aantekenrecf)t met AANGETEEKEND is afgestempeld en het door 
de geadresseerde te betalen porto van 10 cent over het adres is 
geschreven. 

Gefrankeerde aangetekende brief met stempels AANGETEEKEND 
en FRANCO op de zegels 

Brief, waarop met een postzegel van 25 cent het bnefporto en het 
porto voor het bijgevoegde ,,monster zonder waarde" is voldaan 
De postzegel is daarom vernietigd met het takje-francostempel van 
Rotterdam van 25 september 1869 

Voor drukwerken en couranten golden afzonderlijke voor
schriften met betrekking tot de afstempeling. Zoals elders 
vermeld, bestond voor drukwerken de verplichting deze al
tijd vooruit te frankeren en toen in 1861 de franco-dagteke
ningstempels als afstempeling der zegels op de brieven bui
ten gebruik werden gesteld, bleven zij gehandhaafd als ver-
trekstempel op de drukwerken, welke laatste echter voors
hands zonder zegels werden gefrankeerd. 

Immers de eerste „courantezegels" van 1 en 2 cent in 
het wapentype verschenen pas op 1 januari 1869. Na deze 
datum was ook voor drukwerken frankering met zegels 
voorgeschreven, waartoe natuurlijk eveneens de zegels van 
5 tot en met 50 cent van de uitgifte 1867 konden worden ge
bruikt. Deze laatste kwamen natuurlijk overwegend voor op 
drukwerken met bestemmingen naar de Nederlandse kolo
niën en naar het buitenland. 

Aangezien op vrij veel postkantoren nog de oude halfrond-
francodagtekeningstempels tot in de loop van 1869 voor 
drukwerken werden gebruikt, zou men deze zowel op de 
courantezegels van 1, IV2 en 2 cent van 1869 als op de zegels 
van de uitgifte-1867 kunnen aantreffen, ware het niet dat 
verzending van drukwerken naar het buitenland vermoede
lijk slechts van enkele grotere postkantoren voorkwam. 

Ook het volgende stempeltype voor drukwerken, de takje-
francostempels, al sinds 1866 geleidelijk ingevoerd, vindt 
men dus overwegend op de zes verschillende zegels in het 
wapentype (V2 tot en met 2V2 cent), maar eveneens op de 
zegels van 5 tot en met 50 cent van 1867, hoewel in veel min
dere mate en van slechts tamelijk weinig kantoren! Als deze 
laatste dus zijn voorzien van takje-francostempels kan met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden veron
dersteld, dat zij afkomstig zijn van drukwerkzendingen of 
„monsters zonder waarde". 

(wordt vervolgd). 
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POSTBEWIJZEN Mr. W. S. da Costa 

ZEGELS EN FORMULIEREN 

Over deze merkwaardige postale Produkten is maar heel 
weinig geschreven. Een samenvattend overzicht') kan daar
om grotere belangstelling wekken waartoe nog te meer aan
leiding bestaat, nu het juist 12VÏ jaar geleden is dat de for
mulieren werden ingetrokken; de postbewijszegels zijn al bij 
het aanbreken van de twintigste eeuw buiten gebruik ge
steld. 

Men kan deze bijzondere vorm van postwissels voor be
dragen tot ten hoogste ƒ 10,— „een schriftelijke betalings
belofte van de postadministratie" noemen. Zij werden in 
1884 (zie afbeelding 1) ingevoerd, dertien jaar nadat de dienst 
van de sinds 1850 bestaande postwissel was gemoderniseerd 
en waren tot eind oktober 1955 verkrijgbaar. 

Het betreft hier dus een „afgesloten gebied" ein daartoe 
behorende stukken plegen dubbel aantrekkelijk voor een ver
zamelaar te worden. Zoals echter zal blijken, moeten deze 
postbewijzen uit de aard der zaak zeldzaam zijn; zij kunnen 
bovendien ongebruikt niet voorkomen, althans niet op legale 
wijze. Daarbij komt als verdere bijzonderheid nog dat 
waarschijnlijk geen ander land deze wijze van geldoverma
king (of liever: van betaling) kent of heeft gekend. 

Anderzijds is het weer merkwaardig dat de postwissel bij 
ons tot april 1957 )̂ — toen blijkens Dienstorder 103/1958 een 
simpele mededeling van het betaalde recht ad 25 cent erop 
gedrukt werd — steeds als ongezegeld formulier en dus nim
mer als postwaardestuk is uitgegeven, zoals b.v. Zwitser
land, Servië, Rusland, Roemenië, Beieren, Hongarije, Italië, 
Württemberg, Oostenrijk, Canada (ik laat nu daar de 
nooduitgifte met de grijze 10 c. krachtens Dienstorder 872/ 
12 december 1923 ten behoeve van het Provinciaal Water
leidingbedrijf van Noord-Holland te Bloemendaal.) 

De tarieven der postbewijzen zijn steeds bij Koninklijk Be
sluit (K.B.) vastgesteld. Sinds 1 april 1892 gold dit ook voor 
de postwissel en werden van beide alleen de maxima 
in de wet neergelegd; in 1955 tenslotte werden enerzijds de 
postbewijzen afgeschaft en anderzijds de tarieven der post
wissel geheel geregeld bij beschikking van de Directeur-
Generaal der PTT. 

Artikel 18 van de eerste Postwet introduceerde in 1850 de 
postwissel in ons land, die echter nog door de afzender 
zelve verzonden moest worden (de Algemeene Instructie van 
1810 kende wel de „onbedekte aanbieding ter verzending 
van geldspeciën in goud, zilver en billioen- of kopergeld 
voor aanvulling der sommen, voor zoverre die niet in zil
ver-geld gedaan kon worden", waarvoor de afzender be
halve een bewijs van ontvangst een „erkentenis" werd af
gegeven; nadat het geld ten kantore was verpakt en ver
zonden, moest deze erkentenis door de afzender aan de ge
adresseerde worden toegestuurd, opdat deze tegen afgifte 
daarvan het „geldpakket" op het kantoor van aankomst 
kon afhalen). 

Per 1 januari 1871 werd nu krachtens art. 26 van de gewij
zigde Postwet in de eerste plaats het door de Administra
tie te verzenden postwisselformulier ingevoerd, voorts het 
tarief drastisch verlaagd van 1 pet van het gestorte be
drag tot 5 cent per ƒ 12,50 en tenslotte aan de Kroon de 
bevoegdheid gegeven „de heffing van dit recht naar lagere 
maatstaf te doen plaatsvinden." 

Van deze bevoegdheid werd echter pas bij K.B. van 7 
dktober 1884 S. 215 gebruik gemaakt, dat „onder de benaming 
van postbewijzen postwissels in gewijzigde vorm in gebruik 
stelde" voor maximaal ƒ 10,— en dat krachtens Circulaire 
1251 van 12 november 1884 in werking trad op: 

1 december 1884. Het recht bedroeg 2V2 cent, dat achter
eenvolgens gewijzigd werd op: 

in 3 cent; 
in 5 cent; 
in V/t cent; 
in 6 cent; 
vervallen. 

1 november 
1 maart 
1 november 
1 oktober 

23 oktober 

1919 
1921 
1946 
1948 
1955 

T % Gotd vom' 
t^*^_/ «rruaomvan: '^\ 

Compleet Postbewijs van f),— met „Bewijs van storting", afge
stempeld op 4 december 1884, de vierde dag van uitgifte van de 
postbev/ijzenl Gedurende de maanden december 1884 en januari 
1885 was bepaald, dat de postbewijszegels niet direct bij de afgifte, 
maar pas bij de uitbetaling zouden worden afgestempeld. 

Zoals genoemde Circulaire uiteenzette, had „de invoe
ring der postbewijzen voornamelijk ten doel het publiek, dat 
ze zich in voorraad kon aanschaffen, in de gelegenheid te 
stellen geldsommen te verzenden zonder daartoe, gelijk 
voor postwissels nodig is, naar het kantoor te begeven". Deze 
aanschaffing in voorraad heeft echter maar weinig plaats 
gehad. Wel werden ze met name gekocht als men de ont
vangst van geld verborgen wilde houden voor zijn omgeving 
(huisgenoten, in de kazerne en dergelijke), want een van de 
principiële verschillen met de postwissel was, dat men het 
postbewijs zelf en dus per brief (die niet aangetekend be
hoefde te worden) aan degeen, die men geld schuldig was 
of dit wilde schenken, moest toezenden. 

Wellicht is deze verzending — verhoogd met briefport — 
alsmede het feit dat het maximum toegelaten bedrag van 
ƒ 10,— ondanks de geldontwaarding nimmer is verhoogd, er 
de oorzaak van, dat het toch wel gemakkelijke postbewijs 
nooit erg populair is geworden, getuige de volgende jaar
cijfers: 

1885 
1889 
1899 
1909 
1913 
1919 
1929 

1934-
1939-
1946-
1953-
1954-

Postbewijzen: 
■ 39.043 voor ƒ 214.001,50 
■ 58.649 voor „ 292.483,50 
• 47.890 voor „ 236.832,50 
■ 102.182 voor „ 506.798,06 
■ 120.733 voor „ 603.142,— 
■ 73.067 voor „ 258.871,— 
• 21.424 voor „ 102.599,— 

35.518 voor „ 128.103,— 
48.560 voor „ 150.066,— 
49.000 voor „ 312.000,— 
8.000 voor „ 35.000,— 

25.000 voor „ 59.000,— 

Postwissels:') 
1.541.997 voor ƒ 23.833.210,— 
1.967.815 voor „ 28.063.018,— 
3.546.857 voor „ 51.860.579,— 
5.594.230 voor „ 84.872.183,— 
6.968.298 voor „ 102.399.968,— 
9.599.406 voor „ 197.139.938,— 
5.310.356 voor „ 103.029.378,— 

(inmiddels postgiro!) 
4.225.374 voor „ 63.118.262,— 
4.755.328 voor „ 62.361.088,— 

10.236.000 voor „ 427.232.000,— 
enzovoort 

(zondag) 

Bij de behandeling van de nieuwe Postwet in 1891 sprak 
minister Havelaar dan ook van een „uiterst spaarzaam ge
bruik" en leden van de Staten-Generaal noemden de formu
lieren „ongerieflijk en ongewild". 

De exemplaren varen elk genummerd tot ten hoogste 1000 
en verschenen ir. i.vee reeksen, gemerkt A. voor de viit-
gifte op de post- en bijkantoren (zie afbeelding 1) en ge
merkt B. voor de hulpkantoren, welke tot slechts 25 genum
merd waren. Deze laatste uitgifte werd echter al op 1 
oktober 1889 (V.V. 17) ingetrokken, waarna de brievengaar-
ders in geval van verlangde aankoop formulier(en) en 
zegel(s) bij het hoofdkantoor moesten aanvragen. De twee
de emissie vertoont deze letters niet meer. 

Gelijktijdig in 1884 werden de zeven postbewijszegrels uit
gegeven, ten aanzien van welker korte omschrijving in de 
Speciale Catalogus menig verzamelaar zich weleens de 
precieze betekenis zal hebben afgevraagd. Welnu, deze kon 
men alléén kopen als men tegelijk een of meer postbewijs-
formulieren (met zegelafdruk van de paarse 2V2 cent) aan
kocht. De zegels moesten dan terstond door de postbeambte 
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Postbewijs van f9.50, afgestempeld op het bijpostkantoor te 
Arnhem nummer 1 (Driekoningendwarsstraat) op 2 juli 1898, ook 
de postbewijszegels zijn nu direct bij de afgifte van het postbewijs 
afgestempeld. Ter linkerzijde van het postbewijs werden als con
trolemaatregel de cijfers 10 tot en met 1 zover weggeknipt, dat het 
gestorte bedrag ook uit de nog overgebleven cijfers bleek. 

Op 6 augustus 1896 stortte de afzender van dit formulier (2-a) op 
het postkantoor te Alkmaar de rijksdaalder die hij kennelijk aan de 
heer Koopman te Bemmel schuldig was. Ten onrechte verzuimde 
de ambtenaar de ingedrukte zegel van 214 cent af te stempelen. 

op elk formulier worden vastgehecht ter aanduiding van het 
bedrag, dat men door middel daarvan aan de geadresseer
de straks wilde doen uitbetalen. Daarna plaatste de beamb
te het dagtekeningstempel in de cirkel(s) op de geperfo
reerde strook aan de rechterkant, welke dezelfde waarde
cijfers vertoonde(n) als de gebruikte zegel(s) en voorts nog 
in een aangegeven cirkel op het formulier zelf. 

Nadat gedurende de eerste twee maanden dit dagteke
ningstempel pas bij de uitbetaling de zegel(s) moest ver
nietigen (zie afbeelding 1) bepaalde Circulaire 1257/29 ja
nuari 1885 dat dit voortaan terstond moest geschieden (zie 
afbeelding 2) dus ook nog vóór de afgifte aan de koper. Pas 
na al deze ambtelijke handelingen mocht het formulier aan 
hem worden overhandigd, die het dan op een door hem zelf 
passend geacht tijdstip — mits binnen zes maanden — 
aan de derde kon geven of toezenden. Hij moest echter te
voren nog diens naam aan de voorzijde invullen en kon de 
geperforeerde strook (als regu) bewaren. 

Merkwaardigerwijs is omtrent de vernietiging van de 2V2 
cent-afdruk niets voorgeschreven vóór 1 april 1892, het
geen verklaart dat deze soms wèl soms niet werd afgestem
peld. Van de elf exemplaren die het Postmuseum uit deze 
periode bezit bleken mij drie gestempeld te zijn. Blijkens 
art. 105 van de Voorschriften (No. 5/1892) betreffende uit
voering van genoemde nieuwe wet moest deze afdruk nu, 
evenals voortaan de zegels zelf, worden vernietigd met het 
nummerstempel; dit heeft dus maar kort geduurd, want 
dit stempel is op 15 juni 1893 ingetrokken. 

Een tweede merkwaardigheid, of nu liever: onbegrij
pelijkheid, is het in lijnrechte strijd hiermede luidende art. 
80 van dezelfde Voorschriften, dat de vernietiging der ze
gels gebood door het dagtekeningstempel, zoals dit dus te
voren ook steeds was voorgeschreven (zie de afbeelding op 
pag. 123 in het Maandblad 1965). Van de twee mij bekende 
volledige stukken uit deze 14'/2 maand zijn de zegels van 
de één met de eerste en van de ander met de laatstgenoem
de stempel vernietigd! Ten onrechte vermeldt Vellinga 
(pagina 37) dit strijdige artikel 80 niet. 

Uitdrukkelijk was voorgeschreven, dat noch de formulie
ren, noch de zegels afzonderlijk mochten worden ver
kocht, zodat ongestempelde zegels legaal thans evenmin 
kunnen voorkomen als ongebruikte formulieren. 

Wèl gestempeld zijn beide, behalve door de vrij geringe aan
tallen, nog daarom zo zeldzaam omdat de geadresseerde 
het formulier bij uitbetaling aan de administratie moest af
staan. De heer Duynstee, hoofdinspecteur der PTT. heeft in 
het Maandblad van april 1941, pagina 109, nog eens uitvoerig 
uiteengezet dat onze wet zich, in tegenstelling tot die van 
andere landen, helaas steeds op het standpunt heeft gesteld 
dat de geadresseerde geen recht heeft op de zegels van 
postwissels en van de adreskaarten voor postpakketten. 

Bij V.V. 3/28 maart 1895, niet dus in 1896 zoals Geuzen-

dam vermeldt, werd een nieuw formulier ingevoerd met de 
cijfers 1 tot en met 10 onder elkaar aan de linkerzijde, waar
mede ook de voorraden van de oude exemplaren werden bij
gedrukt en die op ingewikkelde wijze weggeknipt moesten 
worden ter aanduiding van het betaalde bedrag (zie afbeel
dingen 3 en 3A). 

Met ingang van 1 januari 1900 werden de postbewijszegels 
ingetrokken en tegelijk werd bepaald — V.V. 26/1899 — dat 
de ambtenaar voortaan het gestorte bedrag op het formu
lier met inkt moest invullen vóór de afgifte daarvan. Dit 
voorschrift en dat betreffende de onmiddellijke afstempeling 
bleven tot het einde in 1955 van kracht, zodat genoemde ille
galiteit van de ongebruikte formulieren steeds gebleven is. 

De op reglementaire wijze in het verkeer gebrachte exem
plaren die men in handen krijgt, zijn dan ook alle zuiver 
maakwerk: zij zijn tot stand gekomen met het uitsluitend 
doel om deel van een verzameling te worden, waartoe men 
telkens bijvoorbeeld 1 cent of 1 dubbeltje (vóór 1 augustus 
1902 tenminste ƒ 1,—) stortte en dit bedrag tegelijk aan de 
posterijen cadeau gaf! Tegen dit soort maakwerk behoeft 
ook een serieuze verzamelaar geen bezwaar te hebben, aan
gezien hem anders deze curieuze postwaardestukken zouden 
ontgaan. 

Dat die verzamelaars al vroeg talrijk waren, blijkt uit 
V.V. 18^11 juli 1896, meldende dat „er den laatsten tijd her
haaldelijk aanvragen inkomen om duplicaten van postbe-

Postbewijs van f2,50, met ,,Bewijs van storting", afgestempeld te 
Dordrecht op 2 november 1896. Met inkt is hierop geschreven: 
,,De strook aan de linkerzijde werd abusievelijk geknipt. Het bedrag 
van dit postbewijs bedraagt twee gulden vijftig et. f 2,50. 

De commies 
(w g.) onleesbaar". 

Weggeknipt hadden behoren te worden de helft van het cijfer 3 
en de cijfers 4 tot en met 10 
Dit IS postbewijs nr 2, want het heeft aan de linkerzijde een 
rij cijfers van 1 tot en met 10 en geen letter voor het nummer 404. 
Ingevoerd bij VV3 van 28 maart 1895 
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Postbewijs nummer 7 (emissie 1908), afgegeven te Scheemda voor 
1 cent (daarom geen geadresseerde ingevuld') op 29 oktober 1919, 
drie dagen voor de tariefverhoging tot 3 cent Onderkant is getand 
omdat iedere bladzijde van het voorraadboek — zie de getande 
linkerkant — toen uit twee exemplaren bestond, gescheiden door 
een perforatie 

wijzen, kennelijk genomen met het doel om de zegels dier 
bewijzen voor eene verzameling te verkrijgen." De ambte
naren werden verplicht dit tegen te gaan: „het is hun 
ten strengste verboden dat misbruik van zegels in de hand 
te werken". Voorts wrerd hen verboden te voldoen aan ver
zoeken om bij het afgeven der bewijzen zegels te bezigen 
van een waarde als door de aanvrager wordt aangeduid. 
Deze stroom van duplicatenaanvragen was mede een reden 
om de zegels 4 jaar later af te schaffen. 

Na de invoering van de nieu'we cijferserie op 1 augustus 
1899 was ook een nieuw formulier van het postbewijs nodig, 
namelijk met de afdruk van de 2V2 cent in groen (zie af
beelding 4). Dit geschiedde blijkens genoemd V.V. 26 óók 
per 1 januari 1900, doch men verloor uit het oog dat de in
trekking der postbewijszegels ook tekstveranderingen nood
zakelijk maakte. 

Na 2 weken, bij Do. 5/11 januari 1900, is dit abuis al 
provisorisch hersteld door de nieuwe formulieren alsnog te 
bedrukken met een lijnenbalk en de letters „Gld." en „et." 
in de rechthoeken, ter vervanging van het tot nog toe daar
in vermelde: „Plaats voor de aanhechting der zegels". 
Spoedig daarna verscheen de definitieve uitgifte (Geuzen-
dam 5-a, doch anders dan deze meent zijn de cijfers 1 tot 
en met 10 aan de linkerkant daarop wèl gehandhaafd en 
pas op nr. 6 van 1907 verdwenen). Een en ander verklaart 
het kort na elkander verschijnen van de nummers 3, 4 en 
5a en de kwalificatie van de eerste twee door Costerus in 
het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van ok
tober 1919, pagina 129 als: „haast net even zeldzaam als de 
Mauritiuszegels"! 

Tot 1 augustus 1902 (V.V. 13) kon minimaal ƒ 1,— en voorts 
slechts veelvouden van 50 cent worden gestort; nadien 
was ieder (centen-)bedrag tot ƒ 10,— toegelaten. Dit bete
kende vóór 1 januari 1900 dus, dat voor de storting van 
2V2, 3V2, 4V2, 5'/2, 6, 6V2, 7, 8 en 9 gulden telkens tenminste 
twee en van 7V2, 8'/2 en 9V2 gulden telkens drie postbewijs
zegels vereist waren. Het gebruik van méér zegels dan deze 
aantallen voor deze bedragen was tot 1 april 1892 verboden. 

V.V. 12/22 mei 1900 had inmiddels de invoering aangekon
digd van uitsluitend ongenummerde postbewijzen, die voorts 
in stockboeken van 250 stuks waren bijeengebonden. De ge
perforeerde aanhechting aan de souche verklaart, dat van 
nu af aan de linkerkant steeds getand is gebleven. 

De stockboeken bevatten voorts aanvankelijk telkens twee 
aan elkander geperforeerde exemplaren, hetgeen tengevol
ge had dat de nummers 5a, 5b, 6 en 7 bovendien hetzij aan de 
boven- hetzij aan de onderzijde getand zijn (zie afbeelding 
4). Nummer 8 is dit niet meer, want V.V. 19/2 juni 1914, 
waarbij dit exemplaar werd ingevoerd, bepaalde dat iedere 
bladzijde van het stockboek uit slechts één formulier zou 
bestaan. 

Daar deze grote stockboeken vanwege de steeds maar 

Het laatste type postbewijs (nummer 20) Slechts een goed jaar 
na zijn verschijning werden op 23 oktober 1955 de postbewijzen 
ingetrokken. 

gering blijvende vraag naar postbewijzen slechts zeer lang
zaam leeg raakten, hetgeen bij nieuwe emissies bezwaarlijk 
was, bepaalde Do. 785/22 december 1925 dat mede stock
boeken van 25 formulieren waren aangemaakt, in het bij
zonder voor de kleinere kantoren; enkele jaren later ver
vielen de boeken met 250 exemplaren geheel. 

De prijs van het formulier bedroeg, boven het bedrag van 
de zegelafdruk, Vi> cent zoals het K.B. van 1884 bepaalde en 
was in de eerste jaren dus gelijk aan die van twee enve
loppen, van de briefkaart en straks van het postblad. Per 
1 november 1919 (Do. 740) werd de formulierprijs in het al
gemeen verhoogd tot 1 cent, doch merkwaardigerwijs zijn 
de postbewijzen daarin niet genoemd. Toch moeten zij toen 
ook aldus verhoogd zijn, gelijk blijkt uit de vermelding op 
de achterkant van het begin 1920 uitgegeven bewijs, dat het 
eerste met een 3-cent-zegelafdruk was (Geuzendam nr. 10). 

De verjaringstermijn, dat wil zeggen de tijd na afloop 
waarvan de posterijen tot geen uitbetaling meer verplicht 
was, is steeds gelijk geweest aan die van de postwissel. 
Aanvankelijk was dit de gewone termijn van dertig jaar uit 
het Burgerlijk Wetboek, doch op 1 april 1892 werd deze ge
steld op vijf jaar, op 1 november 1919 op twee jaar en op 
10 augustus 1949 op één jaar. 

Iets anders was de termijn, waarbinnen het stuk door de 
geadresseerde ter uitbetaling moest worden aangeboden, 
welke verschilde van die van de postwissel. Na deze ter
mijn, doch uiteraard nog binnen genoemd verjaringstijdvak, 
kon uitbetaling sinds 1892 slechts worden verkregen na mach
tiging van de directeur-generaal en tegen betaling van een, 
in de loop der jaren steeds gestegen, bedrag. 

De belangrijkste verschilpunten komen tenslotte op het 
volgende neer: 
Postwissel: 
1. Wordt sinds de modernisering van de dienst per 1 juli 

1871 (K.B. van 17 juni S. 56; Circ. 824) door de admini
stratie aan de geadresseerde gezonden. 

2. Tot onbeperkt bedrag (sinds 1 januari 1964 tot maximaal 
f 200,—). 

3. Expressebestelling, waarbij het geld aan huis wordt be
zorgd, sinds 18 juni 1883 mogelijk (K.B. van 1 juni S.48; 
Circ. 1207). 

4. Telegrafische overmaking, tot een bepaald maximum, 
sinds 16 juni 1876 mogelijk (K.B. van 31 mei S. 110; Circ. 
997; eerst tot ƒ2.500,— later tot / 1.000,—, sinds 1 januari 
1964 tot ƒ 2.000,—). 

5. Alleen uitbetaling op het kantoor binnen welks kring 
geadresseerde woont; bij kleinere bedragen — aanvanke
lijk tot ƒ 5 0 , " later tot ƒ 200,— was dit ook mogelijk op de 
bij- en hulpkantoren die onder dit hoofdkantoor ressorte
ren (sinds 1 juni 1966 uitbetaalbaar op alle postinrich-
tingen). 
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PHILEX 1968 EINDHOVEN 
Erecomité 
zyn uitgenodigd zitting te nemen in het erecomité van de Philex 
1968 de heren: (in alfabetische volgorde): 
W. A. V. van Doorne, president-directeur van Van Doorne's Auto-

mobielfabrieken N.V. te Eindhoven. 
P. Th. van der Heijden, voorzitter van de Nederlandse Bond van 

Filatelisten-Verenigingen te Waalre. 
J. van Kamp, directeur van het postkantoor te Eindhoven. 
Ir. P. F. S. Otten, president-commissaris van de N.V. Philips Gloei-

lampenfabrieken te Valkenswaard. 
Ir. F. J. Philips, president van de Raad van Bestuur der N.V. Philips 

Gloeilampenfabneken te Eindhoven. 
H. Remoud, directeur-generaal der PTT te 's-Gravenhage. 
S. Rietveld, voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Post

zegelhandelaren te 's-Gravenhage. 
Mr. P J. C Schipper, bestuurslid Stichting Philatelie te Rotteidam. 
L. H. Tholen, voorzitter van de Raad van Beheer van het Neder-

landsch Maandblad voor Philatelie, te Utrecht. 
Prof. Dr. Ir G. Vossers, secretaris van de senaat der Technische 

Hogeschool Eindhoven, te Waalre. 
A. G. de Vries, hoofddirecteur Posterijen, te 's-Gravenhage 
Ir. H. Witte, burgemeester der gemeente Eindhoven. 
A. J. H. Wijnen, garnizoenscommandant van Eindhoven. 
Jury 
De jury voor de nationale tentoonstelling Philex 1968 is als volgt 
samengesteld: 
Drs. A. M. A. van der Willigen, 's-Gravenhage. 
Mr. H. J Bernsen, 's-Hertogenbosch. 
Drs. E. A. Mennega, Utrecht. 
L H. Tholen, Utrecht. 
C G. van Veenendaal, Amsterdam. 
J J. Jonker, Eindhoven. 
J. D. Brandt, Eindhoven. 
C. J. van der Zijden, Eindhoven. 
J. L. van Dieten, 's-Gravenhage. 
J. K. Rietdijk, 's-Gravenhage. 
Mr. K. Viehoff, Delft. 
Erehof 
In de erehof worden 56 kaders tentoongesteld Notaris Samson toont 
Japan. De heer J. Poulie zendt de Nederlandse eerste emissie, de 
heer Cleij uit Den Bosch de emissie 1869, terwijl het Postmuseum 
heeft toegezegd dezelfde magnifieke inzending die op de Amphilex 
te zien was naai Eindhoven te sturen. 

Een tegeltableau van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Een kunstvoorwerp van de Haagsche Philatelisten Vereeniging. 
Een bronzen ,,Pelikaan"-penning 1933 van de heer C. J. M. M. van 
der Zijden, Eindhoven. 
Een kunstvoorwerp van de heer P. Th. van der Heijden, Waalre. 
Openingsuren- der Tentoonstelling 
Op dinsdag 21 mei kunnen de inzenders van 's-ochtends 10.00 uur af 
hun verzamelingen in de kaders opstellen. 
De tentoonstelling wordt op woensdag 22 mei voor bezoekers open
gesteld De OFFICIËLE opening geschiedt echter pas op vrijdag 
24 mei en wel om 10.30 uur. 
De tentoonstelling is voor bezoekers geopend: 

Woensdag 22 mei van 10.00 tot 21.00 uur. 
Donderdag 23 mei van 10.00 tot 18.00 uur. 
Vrijdag 24 mei van 11.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag 25 mei van 9.00 tot 18.00 uur. 
Zondag 26 mei van 10.00 tot 16 00 uur. 

INTERNATIONALE RUILDAG 
Op donderdag 23 mei zal een internationale ruildag worden gehouden 
in hetzelfde gebouw als waarin de tentoonstelling plaatsheeft: de 
Jubileumhal van het Philips' Ontspanningscentrum, gelegen naast 
het Philips' Sportpark aan de Frederiklaan te Eindhoven De aan
vang van de ruildag is 10.00 uui v.m. 
Speciaal postkantoor 
Er wordt in de Jubileumhal een speciaal postkantoor ingericht en 
bemand. 
Stempels en enveloppen 
Er wordt tijdens de tentoonstelling een speciaal stempel gebruikt, 
waarin tevens het zestigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen wordt herdacht. Op de Filatelistendag, 
zaterdag 25 mei, wordt een ander stempel ter herinnering aan de "566 
Filatelistendag gebruikt. Er komen twee speciale enveloppen — 
een ter herdenking van het zestigjarig bestaan van de Bond in 
driekleurendruk en de tweede ter gelegenheid van de 56e Filate
listendag. 
Filatelisten, die niet in de gelegenheid zijn naar Eindhoven te komen, 
doch desalniettemin deze enveloppen zouden willen ontvangen, kun
nen deze bestellen door overschrijving van de kosten op postreke
ning nr 106 51 35 van de AMRO-BANK, Markt, Eindhoven, ten name 
van penningmeester PHILEX 1968 Eindhoven 
De enveloppen worden dan als drukwerk toegezonden en de prijs 
bedraagt 50 cent Ongefrankeerde enveloppen ter tentoonstelling ver
krijgbaar zullen 35 cent kosten 

Overige inzendingen 
Behalve de kaders voor de erehof hebben 13S inzenders voor ruim 
800 kaders ingeschreven, verdeeld als volgt: Nederland en Overzeese 
Rijksdelen beide ruim 180 kaders. Buiten Europa en Luchtpost zun 
samen met 60 kaders enigszins matig vertegenwoordigd. Bijzondere 
onderwerpen met ongeveer 100 en Thematische en Motiefverzame-
lingen met 200 kaders zijn goed aanwezig, terwijl de Jury-, de Jeugd-
en de Literatuurklasse met rond 90 kaders niet tegenvallen 

EreprUzen 
De volgende ereprijzen zijn ontvangen, respectievelijk toegezegd: 
Kunstvoorwerp van de heer W. A. V van Doorne, president
directeur DAF, Eindhoven. 
Gouden Nederland 1852 van de heer J. K Rietdijk, 's-Gravenhage. 
Twee plaquettes van de Gelderse Philatelistenvereniging ,,de Globe", 
Arnhem. 
Een zilveren en een bronzen medaille van de vereniging ,.de Phila
telist", Amsterdam 

BONDSDAGEN 
De jaarvergadering van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen wordt gehouden in de Pim Mulierzaal van het gebou-w 
waarin de tentoonstelling plaatsheeft De aanvang is 11.00 uur, dus 
meteen na de officiële opening der tentoonstelling. 
In het tentoonstellingsgebouw bestaat de gelegenheid op vrijdag 
en zaterdag gezamenlijk een lunch te gebruiken 
Zoals ons is medegedeeld zal het Bondsbestuur zaterdagmiddag ter 
gelegenheid van het zestigjarig bestaan recipieeren, waarna zater
dagavond het Bondsdiner zal plaatshebben. 
Omstreeks 20 april ontvangen alle verenigingen en alle inzenders het 
gedetailleerde programma, met kosten van lunches, bondsdiner en 
,,uitjes", terwijl dan tevens de inschrijfformulieren hiervoor en de 
logies bestelformulieren zullen worden toegezonden. 
WIJ hopen, dat u in groten getale de Bondsdagen van de dan weer 
herenigde Bond van Filatelisten-Verenigingen in Eindhoven zult 
bijwonen. 

6. Termijn van uitbetaling sinds 1 april 1892: de maand 
van dagtekening (storting) en de daarop volgende 
maand. (Deze termijn is in feite nooit bekort, hoewel het 
Postbesluit van 1 oktober 1925 tot 23 oktober 1955 
formeel luidde „gedurende 14 dagen of zoveel langer als 
de Dir. Gen. mocht bepalen.") 

7. De afzender kan tegen betaling van een, enige malen 
verhoogd, bedrag een door de betrokken ambtenaar on
dertekend bericht van uitbetaling krijgen (van 1871 tot 
1892 „berigt van ontvang" genaamd). 

8. Endossement alleen mogelijk indien de duidelijk aan te 
duiden geëndosseerde woonachtig is in de kring van het
zelfde kantoor. 

taling alleen ten kantore voorschrift. 
4. Niet mogelijk. 
5. Uitbetaling op alle (ook hulp-)kantoren in Nederland; 

sinds Dienstorder 221/7 april 1936 ook op alle postagent
schappen. 

6. Gedurende zes maanden na de dag van uitgifte. 
7. Niet mogelijk. 
8. Endossement aan toonder en in blanco mogelijk; woon

plaats van geadresseerde niet van belang. 

Postbewtjs 

1. Invoering op 1 december 1884 en verzending (per brief) 
door de afzender zelf. Na de afschaffing van de post-
bewijszegels op 1 januari 1900 moest de administratie 
echter tevoren nog het gestorte bedrag invullen. 

2. Maximaal i 10,— en tot 1 augustus 1902 slechts veelvou
den van 50 cent. 

3. Expressebestelling indirect; slechts mogelijk in geval van 
toezending per expressebrief en ook dan bleef de uitbe-

1) Overgenomen uit nummer 66 van „De Postzak", orgaan van de 
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverza
melaars, na aanvulling. 

3) In de Catalogus van de Poststukken van Nederland en O.R.D. van 
Geuzendam — waarvan de nummering wordt gevolgd — is foutief 
vermeld: 1959. Inmiddels is sinds de automatisering van de post-
wisseldienst op 1 juni 1966, de waardevermelding weer verdwenen. 

») Zonder de telegrafische en buitenlandse postwissels. 
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De wetenschappelijke expeditie naar het 

NieuwGuinea en haar vers 

lands 

In het Nederlandsch Maandblad van Philatelie van oktober 
1966 (bladzijden 461/463) en september 1967 (bladzijden 482/ 
484) verschenen artikelen van de heer C. B. Nicolas en van 
ondergetekende over de wetenschappelijke expeditie naar 
het Sterrengebergte in het voormalig Nederlands Nieuw
Guinea en haar verschijningen in de filatelie. 

Naar aanleiding van deze twee artikelen verstrekten ver
scheidene filatelisten ons stukken ter inzage of stelden deze 
voor mijn studie verzameling ter beschikking. De stukken, 
die mij né publikatie van het eerste vervolg ter beschikking 
zijn gesteld, maken wederom verbetering en aanvulling van 
het artikel noodzakelijk. 

In het artikel van september 1967 is afgebeeld het „Uit
treksel uit het Register van Besluiten van ZuidNieuw
Guinea", waarin vermeld staat dat Sibil op 1 april 1959 tot 
bestelhuis werd verheven. In de eerste periode, waarin de 
expeditie in Sibil was, verbleef er als Administratief Ambte
naar en tevens bestelhuishouder de heer W. Herberts, die be
reid was de stukken betrekking hebbende op zijn detache
ring en de beëindiging daarvan aan mij af te staan voor 
mijn verzameling (afbeelding 1 en 2). 

Op pagina 482 (september 1967) werd geschreven dat er 
twee soorten eerstedagstempels waren. Ik meldde dat het 
ene stempel uitsluitend te HoUandia werd gebruikt en het 
andere stempel — met de kromme „p" naar rechts — uit
sluitend op de „Sibilenveloppen" voorkwam. Uit verschei
dene reacties is nu gebleken dat de naar rechts omgebogen 
„p" ook is gebruikt op de gewone eerstedagenveloppen af
gestempeld te Merauke. Zie afbeelding 3. 

EXPEDITIE SIERRENGE6ERGTE 

f . H. T B a i, i  ! k i . _ _ ^ 

Au S* Aljunot lAmln ia tra t ia f 

van Sa Eanlilant van l a i d 
Iieinr>Outnaa, 

^^W . E a T l > a r 1 ; a , 
Na. 5 9 7 + / 5 9 / * B ï A l I 

De DiRctciu vul 31rjianlcnAsa Zakaa detlt u mit» 
(Un n«i> itu u g a r a k n d m 25 J a m u r l t959 TOQT onliafaalSa t i j « t a n t 
SadataahaarA i n l a (ft a i b l l , « a a r toakaimine ran TOl ds«ga ia . 

Dmcdnikaaa i 
Kuto« v u Pin. I« KeratÜEa 

l a . E*t wa. 
Dionat Ta» Binna&landoa Cakan 
Baoiaant va» Zaia«)Iw.aalnaa t a aaTaBka 

( t a r . tr .ataOvK.) 
HIXfO ( S i r . I laa. .«a«Suinaa ) 

Holludia 6 aaart 19S9. 
Hoold van htt Kantoor 

foor Algtmene BtrÉpnett Zaken, 

Sa Jdj 

J.H. MIOHaL. 

Vota Tan 

BottT«ni«a«nt Tan y a d a r l a n i a j l a g » . 

B ^ H M c m i o TiaTtRiiai^jpis X a n t ' 1 , ■IS, 

»o,« 5I7V5VBV"" 
" A t e l a l a t r a U a f aabtaaaar 

t«r baaaklkklac Tan 4a 
Haaiaant Tan xaK^ji iaa» . 
Quinaa 

t a » m T g » . 

Sa SlraatauT Tan Hlnmmland«« Zakan d a a l t ü a l t a daaa mala 
dat na dataaliaring i n da Ok S l b i l ( Tld« daa. nota Taa L a t a , 
aharin* d d a . ' t a a a r t 1959 n o . 5 9 7 V 5 V S B V U I ' ) (arakaat 
Taa 2 jon l 1959 l a iMUadlgd . 

HaUaadla , 29 aaptaabar 1959. 
Ia« Sa Siraatai 
Sa A d ] , i a b t ^ A , 

ïlBaaai1B^ 
SOOBIBDK aan t 
ZantAor Tan Tinanalla Maranka 
Ralawasan 
Slanat Tan Binncolandaa Zakan 
S a a i d a t Tan I n l d d l a m  e u l n a a 

ta üaranka ( t a T . t r . a t . o p B . ) 
ahaf a i T a a t i a IadaTlaada.Jl ia»«aalnaa 

Aan de lijst, waarop de officiële eerstedagenveloppen ver
meld staan, moeten de volgende plaatsnamenstempels nog 
toegevoegd worden: 
a. Enarotali; b. Sarmi; c. Sorong Pakketpost. 

Bij de lijst van de gewone enveloppen met het eerstedag
stempel moet de plaatsnaamstempel bijgevoegd worden: 
a. Sarmi. 

De officiële eerstedagenveloppen en de gewone enveloppen, 
die het ovale stempel op de Sterrengebergtezegel kregen op 
10 april 1959, ontvingen ook op dezelfde datum het dagteken
stempel van de plaats waar zij gepost werden. 

Er is mij een envelop ter hand gesteld, die niet op 10.4.59 
maar op 11.4.59 is afgestempeld te Manokwari. Zie afbeel
ding 4. 

AIRMAIL 
PAR AVION 

1 O april 

ï Ltvt.*, V T<'l..*.~' 

Ten slotte kan ik u over de eerstedagenveloppen nog 
meedelen dat er een envelop te voorschijn is gekomen met 
een zelf ontworpen en getekend vignet aan de linkerzijde 
en de normale eerstedagafstempeling in zwart met het plaats
naamstempel Sorong 10.4.59. Afbeelding 5. 

EERSTE DAC AN UITGIFTE 

EXPEDITIE STERREN6EBERGTE 
N E D E R U A N O S N i e u w G U I N E A 

^CfÜUr %%'hu.J^'U^ 

Zi' 

'ia'f. 
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Op pagina 482 (september 1967) staat ook vermeld dat 
de verzending van het rondstempel, dat uit Hollandia komen 
moest, tussen 29 april en 3 mei 1959 heeft plaats gehad. Uit 
twee reacties is nu naar voren gekomen dat het rondstempel 
pas op 3 mei 1959 is gebruikt. Eén van de expeditieleden 
zond een foto van het noodstempel 3 mei 1959, met andere 
woorden op één dag zijn beide stempels gebruikt. Afbeelding 
6 en 7. 

De algemeen leider van de expeditie naar het Sterrenge
bergte dr. L. D. Brongersma stelde mij een fotokopie ter 
hand van het visum in zijn paspoort dat verlengd werd door 
Administratief Ambtenaar J. Sneep te Sibil. Het is een in
teressant document. Afbeelding 8. 

Op pagina 484 van het septembernummer 1967 staat een 
afbeelding van een envelop met het stempel „Laatste dag 
uitgifte 30 september 1959". 

In een envelop met een cijfer 5 op de achterzijde zat de 
hierbij afgebeelde brief, geschreven door pater Van der Pa-
vert. In totaal zijn er, volgens zijn mededeling, vijftien stuks 
van verzonden. Zie afbeelding 9. 

'i#VÄ" r'lcZ<ix-«-.»u. 

Alles bij elkander genomen zijn echter de navolgende 
vraagpunten nog onopgelost: 
a. Zijn er enveloppen met het noodstempel Sibil 1 en 2 mei 

1959? 
b. Er zijn enveloppen verzonden door de helikopterpiloten 

van „Aero Contractors". Waar zijn deze gebleven? 
c. Wie bezit enveloppen met het noodstempel SIBIL 3 mei 

1959? 

Mochten u nog andere stukken bekend zijn die betrekking 
hebben op de Sterrengebergte-expeditie, dan wordt ook daar
over gaarne bericht ingewacht door F. W. N. Hugenholtz, 
Olympiaplein 166-III, Amsterdam-Zuid. 

Gebrekkige inscriptie Indonesië 

De heer J. Helmig uit Delfzijl zond ons een zegel van de 
vlinderserie van Indonesië 1963 (Michel nummer 423), waar
bij de waardeaanduiding en de inscriptie ter linkerzijde zijn 
weggebleven. 

Bij deze, hierbij afgebeelde, zegel tekent de heer J. Bonn 
uit Ouderkerk aan de Amstel aan dat het hier gaat om een 
druktoevalligheid, ontstaan door het gebrekkig afdrukken 
van de lila kleur. De donkerkarmijnbruine tekst en tekening 
en de groene achtergrond laten niets te wensen. 

De laatste twee jaren — zo meldt de heer Bonn — worden 
nogal wat merkwaardigheden van dit genre (ongetande ze
gels en grotere druktoevalligheden) van Indonesië aange
boden, zodat de veronderstelling gerechtvaardigd lijkt, dat 
allerlei drukuitschot langs verschillende kanalen op de Ne
derlandse markt is gebracht. 

Waarschijnlijk zijn er op het vel, waarvan deze vlinder-
zegel afkomstig is, wel meer min of meer soortgelijke af
wijkingen voorgekomen. 
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Luminescerende zegels 
vervolg 

ALGEMEEN 
Op het ogenblik (begin 1968) wordt ten behoeve van de co

deermachines voorverdeeld over de zes volgende richtingen: 
Amsterdam (stad) geen code 
Rotterdam (stad) geen code 
Buitenland geen code 
Grote plaatsen (qua hoeveelheid post) en Rt I en 
Rt II wel code 
Kleine plaatsen (qua hoeveelheid post) geen code 
Handsortering geen code 

De giro-enveloppen worden er bij het opzetten uitgehou
den. Alleen de „grote plaatsen" en twee speciale groepen van 
plaatsen krijgen een machinecode. De codeermachines heb
ben namelijk thans nog twee bijzondere toetsmogelijkheden: 
Rt I en Rt II. Deze categorieën, waartoe alle plaatsen (circa 
65) in de beide door Rotterdam verzorgde gebieden behoren, 
krijgen eveneens ieder een machinecode. De sorteermachlne 
verdeelt de brieven dus vóór over de Rotterdam-uitgangen 
I en II, terwijl over 62 plaatsen een directe sortering plaats 
heeft. Deze 64 coderingen zijn onderverdeeld en ingedeeld 
volgens het onderstaande codeschema waarbij acht groepen 
in blok A voorkomen en voor elk van deze groepen weer acht 
onderverdelingen in blok B. 

Totaal dus 8 x 8 = 64 mogelijkheden, die bij de toetsen en 
de daarop vermelde plaatsen behoren als in de rechterikolom 
op deze bladzijde is aangegeven. 

U kunt dus nu in het vervolg aan de code in blok B en A 
zien wat de plaats van bestemming van het poststuk is. 

Bijvoorbeeld: 

I • I • I I • I I blok B 
I I I • I • • I I blok A 

eerst op het schema nazien welk nummer deze afdrukken 
hebben. Blok B = 5, blok A = 1; 5-1, dus Eindhoven. 

De tegenwoordige tweede straat codeermachines, dus met 
de rode cijfertje U tot en met 15 LR gaat er binnenkort uit 
(let op uw saeck) en wordt te Leidschendam aangepast aan 
de laatste vindingen. De derde straat codeermachines staat 
gereed te Leidschendam en zal ook naar Rotterdam worden 
overgebracht. Er staan ons dus nog heel wat veranderingen 
te wachten. Achter twee straten staat een sorteermachlne 
met 64 vakken en achter één straat zal een „Extract" komen. 

In verband met de voorgenomen plaatsing van een extract
machine is de oorspronkelijke codering voor de machine
aanduiding in de blokken C en D niet meer zinvol en neemt 
de aanduiding met rode cijfertjes (onder de postzegel) deze 
taak over. De extractmachine verdeelt straks de brieven nog 
eens fijner voor bepaalde plaatsen en dan komt hiervoor in 

CODE 

I I I - I - - I I 
l l - I I M - l 
I I - - I - I I I 
I - I I I I - - I 
l - l - l l - l l 
I - - I I I I - I 
1***11111 

I I I I I - - - I 

4 
— 
— 
— 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 

2 
— 
-1-

+ 
— 
— 

+ 
+ 
— 

1 
+ 
— 

+ 
— 

+ 
— 

+ 
— 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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en postmechanisatie 
G. H. F. Meijer, ing. 

A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

T O E T S 

Rt l 
Hvs 
Bsm 
Brn 
Ehv 
Mt 
Hrl 
Rm 

Rt l ! 
Zd 
Hwlr 
Wm 
Bd 
Tb 
VI 
Hm 

Him 
Amr 
IJm 
Bv 
Nm 
Ht 
Rd 
Tl 

Gv 
Ltdn 
Win 
Vb 
Ah 
Mss 
Zp 
Ed 

Dt 
Gd 
Rwk 
Al 
Ut 
Zt 
Gr 
Spil 

Sdm 
Hvt 
K« 
Cm 
Amf 
Dv 
Zl 
Mp 

Ddt 
Zdt 
Box 
Rsd 
Ap 
H»l 
Es 
Ami 

V d | 
Mdb 
Gs 
Vi 
Gn 
Lw 
Ain 
Hf» 

P L A A T S N A A M 

Rotterdam (uitsangen 1) 
Hilversum 
Bussum 
Baarn 
Eindhoven 
Maastricht 
Heerlen 
Roermond 

Rotterdam (uitgangen II) 
Zaandam 
Helder Den 
Wormerveer 
Breda 
Tilburg 
Venio 
Helmond 

Haarlem 
Allcmaar 
IJmuiden 
Beverwij Ie 
Nijmegen 
's-Hertogenbosch 
Ridderkerlc 
Tiel 

*s-Gravenhage 
Leiden 
Wassenaar 
Voorburg 
Arnhem 
Maassluis 
Zutphen 
Ede 

Delft 
Gouda 
Rijsv^ijk (Z-H) 
Alphen a/d Rijn 
Utrecht 
Zeist 
Gorinchem 
Spijkenisse 

Schiedam 
Hoogvliet 
Krimpen a/d IJssel 
Capelle a/d IJssel 
Amersfoort 
Deventer 
Zwolle 
Meppel 

Dordrecht 
Zwijndrecht 
Bergen op Zoom 
Roosendaal 
Apeldoorn 
Hengelo (O) 
Enschede 
Almelo 

Vlaardingen 
Middelburg 
Goes 
Vlissingen 
Groningen 
Leeuwarden 
Assen 
Hoogeveen 

de plaats (dus blokken C en D) 'een andere code voor de 
extractmachine. Hierop komen wij later, bij plaatsing van 
deze machine terug. De rode cijfertjes zijn uitsluitend geldig 
voor het nummer van de codeermachine. Altijd! 

U zult zich hebben afgevraagd, wat de cijfers 4, 2 en 1 in 
het codeschema betekenen. Dit zijn de binaire waarden. 
Code 1 = 1, code 2 = 2, code 3 = 2 -|- 1 enzovoort. Een ver
klaring van dit alles zou voor onze lezers te technisch worden, 
maar u moet dit in elk geval weten. 

In Duitsland wordt het „2 uit 5"-systeem toegepast; daarbij 
wordt de code ook samengesteld uit cijfers, die omgezet wor
den in streepjes, om het voor de sorteermachlne „leesbaar" 
te maken. 



II 
1 1 1 
III I I I 

um 
IJl I I I 
II I III 

■ r » 

m i l l 
III I ti 
I mil 

Bij een bezoek aan Rotterdam werden ons door de heren 
Kouderer en Van Oostrom de laatste snufjes aan de machines 
getoond. De gehele installatie is nog steeds in proefbedrijf 
en zoals zij er nu staat, met allerlei toepassingen van nieuwe 
vindingen, zal het voorlopig ook wel blijven. 

Onze luchtpostbrief, die vorig maal niet „gepakt" werd 
door het stempel, ging er nu wel door. Men heeft namelijk 
ontdekt, dat dunne enveloppen wel meegaan, als zij tussen 
de massa zitten, maar alléén, of uitsluitend luchtpost, niet. 
Daarvoor is het papier te slap. 

Indien alléén rode cijfertjes onder de postzegel voorkomen 
en géén codering, betekent dit dat de brief of kaart niet goed 
is „gepoetst". Dit poetsen is een vakuitdrukking en betekent 
dat het E>oststuk geheel naar links is getransporteerd in 
de codeermachine. Het codeerstempel moet namelijk precies 
acht centimeter van het einde van de envelop af opgedrukt 
worden. Klopt deze afstand niet bij het poetsen, dan géén 
codeerstempel en het stuk verdwijnt naar de handsortering. 

Dus goed onthouden, het rode stempeltje is maatgevend 
voor de gebruikte codeermachine, blokken A en B voor de 
plaats van bestemming en de blokken C en D kunnen aller
lei variaties vertonen. Straat 1 is omstreeks 10 januari 1968 
in gebruik genomen. Er zijn brieven van 8 november 1967 
miet welwillendheidscodering van deze straat afgedrukt. Se
dert de ingebruikneming geven blok C en D met een aantal 
streepjes het nummer en „links" (afbeelding 1) of „rechts" 
(afbeelding 2) aan. Daarvóór werden andere streepjes ge
plaatst. 

AFWIJKINGEN 
Natuurlijk werden er bij het plaatsen van de blokken in 

de code ook fouten gemaakt; zo werd ons gemeld: 
22111966 blok D omgekeerd; 
14 71966 blok C omgekeerd; 
18 81966 ) 
16101967 12R ; blokken D en C onderling 
2111967 12R ) verwisseld. 

(afbeelding 4) 

Verder werden de volgende kopstaande rode controle
stempeltjes gemeld: (MC = met code, ZC = zonder code) 

ZC 

11 L 
13 R 
13 L 

14 R 

14 L 

3. 2.1967 
22. 1.1967 
1.11.1966 

26. 1.1967 
7. 2.1967 

26. 4.1967 
28. 4.1967 
29. 4.1967 
12. 5.1967 
13. 5.1967 

ZC 
ZC 
MC 
ZC 
ZC 
MC 
MC 
MC 
MC 
MC 

14 

15 

15 

L 

R 

L 

30. 5.1967 
13. 6.1967 
27. 8.1967 

1. 9.1967 
4.10.1967 
3. 2.1967 

20. 2.1967 
25.11.1967 
1.11.1966 
8.12.1966 

MC 
MC 
MC 
MC 
ZC 
ZC 
MC 
MC 
ZC 
ZC 

Het beruchte rode stempeltje 29 (afbeelding 5) dat voor 
inktproeven tot oktober 1967 werd gebruikt, kwam onder 
andere voor op 

22.12.1966 MC 
28.12.1966 ZC 

Wie kan hiervan de begindatum opgeven? 
Nu zijn deze bovenstaande montagefouten niet wereld

schokkend, maar in het kader van de codering in Nederland 
toch wel interessant om er aandacht aan te schenken. De 
volgende generatie behoeft dan in ieder geval later niet te 
puzzelen, wat de technici hier of daar mee bedoeld zouden 
hebben. 

II 
I II 

II 

FOSFORESCEREND PAPIER 
Tenslotte ontvingen wij nog bericht van PTT, dat de aan

maak van fosforescerend papier nog geen wijzigingen heeft 
ondergaan. 

VERANTWOORDING 
Bronnen voor bovenstaande gegevens: 

Districtspostkantoor Rotterdam (afdeling Technische Dienst); 
Dr. Neher Laboratorium PTT, Leidschendam (officiële ge
gevens) ; 
Pers en Publiciteitsdienst Centrale Directie PTT, 'sGraven
hage (foto's); 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (drs. A. M. A. v. d. 
Willigen); 
Verzamelaars van poststukken, onder anderen: Mevrouw 
Vriens en de heren J. Dekker en J. C. Schrumpf. 

(wordt vervolgd) 

•) Het voorgaande artikel verscheen in het nummer van maart 1968, 
bladzijden 132/133. 

DE PLASTIC POSTZEGEL 

Naar wij bij het ter perse gaan van deze aflevering ver
nemen, zijn in de eindfase van de produktie van de nieuwe 
plastic postzegel onverwacht enige technische moeilijkheden 
ontstaan. Met name blijkt de lijm van de pakjes van steeds 
tien exemplaren gevoelig voor het lichtgevend stralings
materiaal in de plastic grondstof. Op verzoek van de auto
riteiten op het gebied van de volksgezondheid is derhalve 
de uitvoering van de bestellingen opgeschort. In het mei
nummer volgt een nadere verklaring. 
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H. Reinoud, Personalia 
directeur-generaal van PTT 

Dezer dagen is de benoeming bekend gemaakt van de heer 
H. Reinoud tot directeur-generaal van het Staatsbedrijf der 
PTT. Hij volgt dr. ir. G. H. Bast op, die op 1 april 1968 met 
pensioen is gegaan. 

Hendrik Reinoud, geboren 31 mei 1907 te Amsterdam, 
ontving een bedrijfseconomische opleiding en is lid van het 
Nederlands Instituut van Accountants (NIVA). Hij was werk
zaam in leidinggevende functies in het particuliere bedrijf 
en bij de overheid. 

Op 1 december 1946 werd hij benoemd tot hoofddirecteur 
Financiële en Economische Zaken van PTT. 

De heer Reinoud bekleedt onder andere het voorzitter
schap van de Commissie Automatisering Rijksdienst, van de 
Werkgroep Automatisering van de Commissie Arbeids
marktpolitiek van de Sociaal-Economische Raad (SER), van 
het Genootschap voor Automatisering en van de Conférence 
Européenne des Administrations des Postes et des Tele
communications (CEPT)-werkgroep giro-automatisering. 

Van zijn hand verschenen verschillende publikaties in 
binnen- en buitenland op het gebied van leiding, organisa
tie, personeelsbeleid en automatisering. 

De heer Reinoud is ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, „officier de la mérite postale" (een Franse onder
scheiding, toegekend voor internationaal werk op het ge
bied van leiding en automatisering) en „Fellow" van de 
International Academy of Management. 

In 1965 verwierf hij, ter gelegenheid van het veertigja
rig bestaan van het Nederlands Instituut voor Efficiency 
(NIVE), een onderscheiding voor de door hem geleverde 
uitzonderlijke bijdrage aan de verwerkelijking van de doel
stelling van deze vereniging. 

Voor uw boekenplank 

WELTRAUMFAHRT - Astronauten, Sputniks und Raketen. 
Spezial-Katalog über die Marken des modernsten Sammel-
gebietes. Vyfde druk; 376 bladzijden, geïllustreerd. Prijs DM 
4,—. Sieger-Verlag, Venusberg 32-34, 7073 Lorch, Duitse 
Bondsrepubliek. 

Voor de vijfde maal is bij de uitgeverij Sieger de catalogus 
voor de ruimtevaart in de ruimste zin des woords verschenen. 
Blen boekwerk van 376 pagina's met ruim 1300 afbeeldingen 
en ruim 7000 prijsnoteringen. Voor slechts DM 4,— kan men 
deze catalogus bestellen bij de uitgeverij, postglrorekening 
Stuttgart nummer 45 62. 

Dit bedrag is het bijna alleen al waard aan papier. Aan de 
liefhebber van dit gebied verstrekt deze catalogus veel 
gegevens; ook voor de niet-verzamelaars van dit terrein zou 
men het in hun bibliotheek wensen omdat men voor zo een 
luttel bedrag zo veel filatellstische literatuur verkrijgt. 

Van het Nederlandse verzamelgebied wordt opgegeven: 
Nederlandse Antillen 1957 internationaal geofysisch jaar en 
Suriname 1961 ruimtevaartserie. Deze worden ook ongetand 
gecatalogiseerd voor DM 400,— per zegel en DM 5000,— per 
velletje. Verder wordt zonder bijzonderheden opgenomen de 
Surinaamse ruimtevaartemissie van 1964. 

R. TOCILA 

J. G. MiLLAARD OVERLEDEN 
Op 67-jarige leeftijd is op 22 maart 1968 in Tiel over

leden de filatelist Johannus Gradus Millaard. De heer 
Millaard, die jarenlang lid was van de bibliotheek
commissie van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, was een bekend adverteerder. Hij gaf 
filatelistisch deskundige adviezen op uiteenlopende ge
bieden. Zijn bibliotheek stond op een hoog peil. 
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Ir. A. van der Heyden voorzitter van de Rotterdamsche Phi
latelisten-Vereeniging 

Op de jaarvergadering van de Rotterdamsche Philatelis-
ten-Vereeeiging van 27 februari 1968 werd ir. A. van der 
Heyden, na het verscheiden van ddkter L. A. Donker waar
nemend voorzitter, met algemene stemmen tot voorzitter van 
de vereniging benoemd. 

De heer Van der Heyden werd in 1953 lid van de Rotter
damsche Philatelisten-Vereeniging, in 1960 lid van het be
stuur, in welke kwaliteit hij in 1961 samen met de heer C. 
H. W. Heusdens de eerste naoorlogse nationale postzegel
tentoonstelling organiseerde. In 1962 werd hij vice-voorzitter 
van de R.Ph.V. 

Binnen de R.Ph.V. heeft hij als directeur van het ruilver-
keer en als hoofd van de afdeling „keuring" door zijn ken
nis, accuratesse en bezieling in hoge mate bijgedragen tot 
de verheffing van het peil tot dat, waarop deze afdelingen 
zich thans bewegen. 

Zijn filatellstische belangstelling richt zich voornamelijk 
op de frankeerzegels van Nederland vóór 1900 (met uitzon
dering van de eerste emissie) én de portzegels; daarnaast ver
zamelt hij de voormalige Nederlandse koloniën en Frankrijk. 

Behalve zijn activiteiten voor de R.Ph.V. mogen ook die 
genoemd worden ten behoeve van de Stichting Werkgemeen
schap Philatelie Nederland, waarvan hij thans voorzitter is. 

CATALOGUE OF THE 20th CENTURY STAMPED ENVE
LOPES AND WRAPPERS OF THE UNITED STATES. Com
piled, completely revised and edited by Prescott Holden 
Thorp. First edition, 206 pagina's met illustraties. Uitgave van ' 
de auteur, Netcong, New Jersey. Prijs $12,—. 

Thorp is genoegzaam bekend door zijn uitstekende bewer
king van Bartels' catalogus van de Amerikaanse enveloppen 
en courantebandjes. De zesde druk van Thorp-Bartels (uit 
1954) is uitverkocht. Bij dat boek verwierf hij de medewer
king van vijftien anderen, die op de titelpagina werden ver
meld. 

Voor deze nieuwe editie van de enveloppen, die van 1900 
af van de Verenigde Staten van Amerika verschenen, kreeg 
hij medewerking van acht vooraanstaande medewerkers, 
merendeels jongere verzamelaars, want van de vorige ploeg 
overleed onder anderen Barkhausen en diens collectie raakte 
na een veiling verspreid in vele andere handen. Die weg gin
gen ook heel wat andere collecties. 

Het is begrijpelijk dat na veertien jaar speciaal voor de 
jaren na 1900 van het in de Verenigde Staten geliefde ver
zamelgebied van de Amerikaanse enveloppen een nieuwe 
bewerking van de vele vondsten op het gebied van platen, 
opdrukken, papierverschillen en watermerken noodzakelijk 
was. 

Nu dit nieuwe standaard-handboek voor ons ligt mogen 
wij er bewonderend naar kijken en kunnen we het als de 
gewoonste zaak van de wereld dagelijks gaan gebruiken. 
Mededeling van gedane vondsten kan men als een dienst aan 
medeverzamelaars beschouwen; de keerzijde ervan is dat met 
het gemeengoed worden van de kennis het verkrijgen van ont
dekkingen, die men niet zelf deed uit verzameloogpunt een 
kostbaarder aangelegenheid ^vordt. ledere filatellstische pu
blicist kent dit probleem, al zal hij er het publiceren niet 
om laten. 

Bijzonder waardevol is het dat dit handboek-met-prijzen 
voor de uitgaven uit de twintigste eeuw (enveloppen en aëro-
grammen) ook een verbeterde prijslijst van 15 bladzijden be
vat van alle enveloppen, courantebandjes en officiële enve
loppen uit de negentiende eeuw (dus van nummer 1 uit 1853 
af). Voor het gehele terrein is er dus nu één gelijklopende 
waardebepaling en. . . . het behoeft nauwelijks te worden ge
zegd dat we hier en daar vanwege de enorme stijging met 
de oren klapperen. Beati possidentes! 

Deze toegift — appendix — duidt met cijfers goed aan hoe 
de zeldzaamheid zich onderling verhoudt. Voor een verzame
laar is het altijd prettig die onderlinge verhouding, als basis 
voor ruil, te weten. De prijs voor aankoop en verkoop wordt 
men op de markt wel gewaar. 

De gespecialiseerde verzamelaar zal dit boek niet kunnen 
missen en hij zal er — getroost door de gedachte dat er niet 
ieder jaar zo'n catalogus verschijnt — ook de prijs wel voor 
over hebben; een hele uitgave, maar hij krijgt daarvoor dan 
ook eeïi eersterangs standaardwerk. 

J. H. BROEKMAN 



Het nut van een 
postzegeltentoonstelling 
Mr. W. S. Wolff de Beer 

Hoewel de grotere filatelisten verenigingen gewoonlijk in 
de doelomschrijving van hun statuten hebben opgenomen 
„het bevorderen van de filatelie in het algemeen onder meer 
door het houden van tentoonstellingen", wordt dikwijls het 
nut van tentoonstellingen door verzamelaars betwijfeld. 

Met betrekking tot de grote internationale tentoonstellin
gen hoort men het verwijt, dat hetgeen daar de bezoekers 
getoond wordt veelal dermate overweldigend is dat de ge
wone verzamelaars de moed in de schoenen zinkt en hij er 
de brui aan geeft. Voorts wordt de klacht vernomen dat de 
inzenders aan tentoonstellingen slechts deelnemen om me
dailles te krijgen en dat de verzamelaar met de kleine beurs 
daaraan toch niet te pas komt. 

Hoewel een gedeelte van bovenstaande klachten ten aan
zien van internationale tentoonstellingen niet van grond ont
bloot is, blijkt toch dat de klager de grote opvoedkundige 
waarde van postzegeltentoonstellingen onderschat. Het moge 
waar zijn dat op internationale tentoonstellingen dikwijls 
verbluffend materiaal wordt getoond, doch dit heeft ook weer 
zijn goede kant, omdat men daardoor op de hoogte komt van 
hetgeen er op een bepaald gebied bestaat en te krijgen is, 
wat zeldzaam is en wat niet. 

Bovendien geeft een internationale tentoonstelling een al
gemeen goed beeld van de wijze waarop een collectie dient 
te worden opgezet en tenslotte vormt zij ook een leerschool 
voor de meer gevorderde verzamelaars. Immers het blijkt op 
elke internationale tentoonstelling dat nog lang niet elke 
grote verzamelaar weet hoe en wat hij moet tentoonstellen. 
Juist indien men een grote verzameling bezit en slechts een 
beperkt aantal vierkante meters van de tentoonstelling ter 
beschikking krijgt, is het niet eenvoudig te weten wat men 
wel en niet moet laten zien om de jury een oordeel over de 
hele collectie te geven. 

Veelal krijgt de jury naast het tentoongestelde inzage van 
de bijbehorende albums en dan blijkt dat in de albums stuk
ken zijn achtergebleven welke in het tentoongestelde hadden 
dienen te worden opgenomen, terwijl zich onder het tentoon
gestelde stukken bevonden, die men beter in de albums had 
kunnen laten zitten. 

In het algemeen mag ik aan de hand van mijn dertigjarige 
ervaring met internationale tentoonstellingen wel constateren 
dat er door de grote verzamelaars in vele gevallen te veel 
in plaats van te weinig materiaal wordt getoond. 

Ondanks dit alles zou men nog aan het nut van grote in
ternationale tentoonstellingen voor de kleine verzamelaar 
kunnen twijfelen, doch dit geldt geenszins voor nationale en 
plaatselijke tentoonstellingen. De opvoedkundige waarde 
daarvan is zo evident, dat het nut ervan niet kan worden 
betwijfeld, te meer waar de financiële draagkracht van de 
inzender in dit geval een veel onbelangrijker rol speelt. 

Het is van onschatbare waarde dat een verzamelaar die 
gewoonlijk zonder deskundige hulp en voorlichting en zon
der vergelijkingsmateriaal aan de opzet van zijn collectie zit 
te ploeteren in de gelegenheid wordt gesteld om te zien op 
welke wijze een collectie op een bepaald gebied dient te 
worden opgesteld en hoe de moeilijkbeden die hij heeft 
ondervonden door anderen worden overwonnen. Bovendien 
krijgt hij gelegenheid kennis te nemen van hetgeen er op 
zijn gebied te verzamelen valt en op welke wijze het ver
zamelde dient te worden getoond. 
Het wil mij dan ook vooiikomen dat de grotere verenigingen 
zich steeds meer dienen toe te leggen op het houden van 
plaatselijke tentoonstellingen bereid zou worden gevonden 
geen rol van betekenis dient te vervullen doch het accent 
behoort te worden gelegd op de opvoedkundige waarde. 

Nuttig zou het ook zijn wanneer de jury van dergelijke 
plaatselijke tentoonstellnigen bereid zou worden gevonden 
om rekenschap af te leggen van haar oordeel en de gronden 
waarop zij hogere of lagere onderscheidingen heert toege
kend De ervaring leert dat de jury in het algemeen zeer 
nauwgezet te werk gaat en hoewel ook zij zich kan vergis
sen, is haar oordeel gewoonlijk behoorlijk gemotiveerd. 

Doch wanneer de verzamelaar niet weet waarom hij niet de 
prijs heeft gekregen, die hij zichzelf had toegekend, is hij be
grijpelijkerwijs ontstemd. Het Ikan zijn dat de jury valse of 
gerepareerde zegels in de zending aantrof of dat de pre
sentatie te wensen overliet of dat er te weinig verklaringen 
bijgeschreven waren of dat het niet duidelijk was, wat de in
zender beoogd heeft te laten zien. 

Een nadere toelichting van de zijde van de jury kan dan 
verhelderend werken en de inzender een volgend maal voor 
teleurstellingen behoeden. Nauwer contact tussen jury en 
tentoonstellers is daarom gewenst. 

Dit artikel verscheen eerder in het personeelsorgaan van de N.V. 
R. S. Stokvis, Rotterdam, waarvoor het op verzoek van dr. Stokvis 
werd geschreven. 

WAARSCHUWING! 
Vervalste stempels van het Saargebied 

De Saarlandse vereniging van postzegelverzamelaars, aan
gesloten bij de bond van Duitse filatelisten, heeft vastgesteld, 
dat de laatste tijd gebruikte postzegels van het Saargebied — 
voornamelijk de kostbare weldadigheidsseries van 1926 tot 
1934 — met vervalste afstempelingen de markt overstromen. 
Bij deze vervalsingen wordt de hierbij afgebeelde stempel 
gebruikt, die indertijd bij de posterijen is gestolen en waar
schijnlijk nog altijd in het bezit van de vervalser is. 
Het vermoeden bestaat voorts, dat er misbruik wordt ge
maakt van nog twee stempels van jongere datum. Vooral bij 
de betere waarden van het Saargebied en van Saarland 
wordt tegen deze vervalsingen gewaarschuwd; keuring bij 
aankoop of accepteren voor veilingen wordt ten zeerste 
aanbevolen. Hiervoor hebben zich ter beschikking gesteld 

de bekende Saarlandse keurmeester dr. E. Dub, Hauptstrasse 
148, 658 Idar-Oberstein en de commissaris voor vervalsingen 
van de Saarlandse vereniging van postzegelverzamelaars, dr. 
H. Schneider, Scheidterstrasse 150, 66 Saarbrücken 3. Beide 
plaatsen liggen in de Duitse Bondsrepubliek. 

3 
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BONDSDOCUMENTATiECENTRUM 
Postbus 27, Zaandam 

OPLAAGCIJFERS PORTZEGELS CURACAO 1915-1940 

Het Bondsdocumentatiecentrum meldt: 
Daartoe gemachtigd door de PTT der Nederlandse An

tillen heeft de Directeur Zegelwaarden te Haarlem ons in
zage gegeven van een aantal oplaagcijfers van frankeer- en 
portzegels van Curagao / Nederlandse Antillen, die tot dus
verre nog niet waren bekendgemaakt. 

Wij laten hieronder als eerste publikatie volgen de oplaag
cijfers van de lichtgroene Curagaose portzegels van de emis
sie 1915 en volgende jaren (Speciale Catalogus NVPH num
mers 21'30). Onder „oplaag" is te verstaan het aantal door 
de firma Joh. Enschedé Grafische Inrichting N.V. aan de 
Haarlemse Controle afgeleverde gave zegels. 

De hieronder volgende cijfers zijn in het bijzonder daar
om zo interessant, omdat een nauwkeurige splitsing in drie 
rubrieken mogelijk is, namelijk: Aa. zegels in tweevoudige 
druk; Ab. zegels in enkelvoudige druk, tanding 12'/2; B. 
Zegels in enkelvoudige druk, tanding I3V2 :12%. 

N V P H W a a r d e 
21 2V2 
22 5 
23 10 
24 12V2 
25 15 
26 20 
27 25 
28 30 
29 40 
30 50 

cen t 
„ 

>) 

,, 
,, 
ï ï 

)) 

Aa 
9.600 
9.500 
9.400 
9.000 
9.400 
9.500 
9.000 
9.000 
9.500 
9.300 

Ab 
37.900 
46.300 
59.700 
76.800 
59.300 
27.000 

476.700 
27.000 
26.000 
28.000 

B 
49.900 
42.200 
68.200 
18.000 
19.000 
77.600 

363.500 
21.200 
13.400 
26.000 

To taa l 
97.400 
98.000 

137.300 
103.800 
87.800 

113.600 
849.200 
57.200 
48.900 
63.300 

Voor alle waarden geldt, dat de tweevoudige druk het 
minst algemeen is. De oplaagcijfers van deze tweevoudige 
druk waren overigens al bekend uit het Handboek der Post-
waarden van Nederlandsch-Indië, deel II, bladzijde 192. Het 
Handboek geeft voor elke waarde 33 stuks méér dan wij; 
wij hebben deze 33 stuks opzettelijk weggelaten omdat zij 
de leesbaarheid der cijfers verminderen en bovendien op de 
totale oplaag geen rol spelen. 

Merkwaardig geringe oplagen blijken verder voor te komen 
bij rubriek B, de tanding I3V2 :12%. Let vooral op de 40 cent, 
oplage 13.400 stuks! Deze waarde heeft trouwens in een tijds
verloop van meer dan vijfentwintig jaren nog geen 50.000 
stuks kunnen halen, wat op een zeer gering verbruik wijst. 
Hierbij moet ook nog bedacht worden dat een aanzienlijk 
deel van de 48.900 stuks via de filatelistenloketten in Neder
land rechtstreeks aan de verzamelaars en aan de handel is 
verkocht; deze zegels zijn uiteraard voor het overgrote deel 
ongestempeld gebleven. Onze ervaring is dat echt gebruikte 
portzegels in tanding 13V2 : 12%, met uitzondering van de 
25 cent, bijzonder moeilijk te vinden zijn. Hier is een waar
schuwing voor valse afstempelingen, waarvan wij talrijke 
voorbeelden hebben gezien, stellig op haar plaats! 

Tot besluit nog één opmerking: de 25 cent in tweevoudige 
druk maakt niet veel méér uit dan één percent van de 
totale oplage van die waarde. Dit betekent dat men ge
middeld op honderd exemplaren van de 25 cent één exem
plaar in tweevoudige druk kan vinden. Wel een zegeltje om 
even goed naar uit te kijken! 

d.V. 

CANADESE POST 

ENQUÊTE 
De redacteur van de postzegelrubriek in het Canadese blad 

,,The London Free Press" heeft weer zijn jaarlijkse popula-
riteitsenquête gehouden met betrekking tot de tien gelegen-
heidszegels die in 1967 door de Canadese Posterijen werden 
uitgegeven. Het was de tiende maal dat dit onderzoek werd 
gedaan; door 1200 personen werd het enquêteformulier in
gezonden. 

De uitslag is hiernaast afgebeeld. 

AANVULLING UITGIFTEPROGRAMMA 
De Postmaster-General heeft bekendgemaakt dat het uit

gifteprogramma voor 1968 met drie gelegenheidszegels wordt 
aangevuld. 

Op 7 augustus wordt een zegel uitgegeven ter herdenking 
van het feit dat het 150 jaar geleden is dat George Brown 
werd geboren. George Brown was een „Father of Confedera
tion" en de stichter van „The Globe", de krant van Toronto. 

Een zegel ter herdenking van de honderdste geboortedag 
van Henri Bourassa wordt in omloop gebracht op 4 septem
ber. Bourassa was de stichter van de krant van Montreal 
„Le Devoir" en baanbreker van het nationalisme. 

De derde zegel wordt in circulatie gebracht op 6 november 
ter herdenking van de sterfdag vijftig jaar geleden van John 
McCrae, soldaat, dokter en dichter. John McCrae schreef het 
bekende gedicht „In Flanders Fields". 

Verdere bijzonderheden zullen te zijner tijd worden be
kendgemaakt. 

A. P. BENJAMINSEN 

^wmnm^m^nm 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het meinummer 
dienen uiterlijk op 20 april In het bezit te zijn 
van de redactie. 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 
telefoon (070) 63 0949 

EXPOSITIES 

- De kunst van de ontwerper 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk 
- Vervolg collectie C D Ricardo 

Postzegels en poststukken van de 
Japanse bezetting van Nederlands-
Indie Sumatra algemeen. Oostkust 
van Sumatra, Atjeh en Tapanoeli, 
verlengd tot 26 mei 

- Keur en kleur Schatten van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 

- Een kostbare halve cent (Nederland 
- 1876 Zie ook bladzijde 206 
- De postzegels van Egypte, Israel, 

Ivoorkust, Niger, Turkije en de Ver
enigde Staten van Amerika 

- Rijst en ri jstbouw op de postzegel 
- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands-

Indie 
- De schnjfcultuur schri j fmaterialen, 

de schrijfkunst en de brief 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar 

1968 
19, 20 april 
Rotterdam ,,Postzegels vertel len ", jubi
leumtentoonstell ing van de afdeling Filatelie 
van de Personeelsvereniging R V S in de 
lunchzaal van de R V S , Wil lemsplein 3, 
19 april van 19 00 tot 22 00 uur, 20 april van 
10 00 tot 18 00 uur Vei l ing, ruilbeurs, f i lm
en dia-voorstel l ingen, speciale envelop 
20 apri l 
Harderwijk Ruildag georganiseerd door 
afdeling Harderwijk van de I V ,,Philatelica" 
m gebouw Odeon, Karel Doormanlaan, van 
10 00 tot 18 00 uur Toegangspri js ƒ0,50 
Inlichtingen Enkweg 5, tel (03410) 23 77 
22-28 april 
Stockholm Tentoonstell ing van de vereni
ging voor postale kunst in het Postmuseum, 
Lilla Nygatan 6 
25-28 apri l 
Kopenhagen DANIA 68, internationale 
jeugdpostzegeltentoonstel l ing in het Raad
huis Inl Postbus 829, Kopenhagen 0 
26-28 april 
Mannheim M O A M A 68, tentoonstell ing van 
motiefverzamelingen in de Beurs, inzen
dingen uit West Duitsland, Zwitserland, 
Nederland, Oostenri jk, Israel en Zweden 
27 april 
Epe Grote voorjaarsruildag van de afdeling 
,Epe en Omstreken" van de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars m 
Cafe-Restaurant , ,Stern", Hoofdstraat 108 
Aanvang 9 30 uur 
27 april 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek „Onder de 
loep" over ,,Bruggen op Postzegels" 

Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet plaatshebben van de 
genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

27, 28 apri l-
Velbert (Duitse Bondsrepubliek) VEBRA 
1968, jubi leumtentoonstel l ing Rang III met 
rui lmogeli jkheid in ,,Rheinischer Hof", Frie
drichstrasse 
28 apri l-
België Dag van de Postzegel Negen pro
vinciale tentoonstel l ingen 
29 april 
Eerste dag van uitgifte Europazegels 1968 
29 april 
Amsterdam Postzegelbeurs, georganiseerd 
door het Verbond van Postzegelhandelaren 
in Nederland, in gebouw ,,Frascati", Nes 
59 van 10 00 tot 22 00 uur Toegang vr i j 
Tijdelijk postkantoor, speciale envelop voor 
de Europazegels, bijzonder eerstedag-
dagtekeningstempel Vele handelarenstands 
Inlichtingen het Verbond, Postbus 3296, 
Amsterdam 
4 mei 
Rotterdam 19e Europoortrui ldag van de 
R Ph V in het Verzamelgebouw , ,Zuid" , per 
Metro bereikbaar Zie bladzijde 206 
11 mei 
's-Gravenhage Landelijke ruildag van de 
afdeling 's-Gravenhage van de Nederland
sche Vereeniging van Postzegelverzame
laars met medewerking van het hoofd
bestuur, georganiseerd ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de afdeling voor 
alle leden van de Nederlandsche Vereeni
ging in den lande, in de Houtrustrotonde 
van 13 00 tot 18 00 uur Receptie voor be
stuursleden van de afdelingen van de NVPV 
en voor bestuursleden van fi latel ist ische 
verenigingen in de Houtrustrotonde van 
16 00 tot 17 00 uur 
11 mei 

Zwol le Zesde nationale ruildag georgani
seerd door de afdeling Zwol le van de 
I V ,,Philatel ica" in de Stadsschouwburg 
„ O d e o n " , Bl i jmarkt 25, van 10 00 tot 18 00 
uur Handelarenstands Toegang ƒ0,45 In
lichtingen Werkcommissie Ruildag Zwol le 
1968, Stat ionsweg 7, Zwol le 
11, 12 mei 
Bussum Jubileumtentoonstell ing van de 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,De Verzamelaar ' Bussum, in ,,De Har
monie" , Brinklaan 12, 11 mei van 14 00 tot 
19 00 uur, 12 mei van 10 00 tot 19 00 uur 
Speciale envelop en stempel 
15, 16 mei 
Verzending van het meinummer van het 
Maandblad 
17-19 mei 
Hengelo ( O v ) Postzegeltentoonstell ing ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de Koninkl i jke Machinefabriek Stork, 
georganiseerd door de Stork Postzegelclub 
m het ,,Eigen Gebouw", Pastoriestraat 33 
Zie bladzijde 206 
18, 19 mei 
Hannover-Linden Jubileumtentoonstell ing ter 
gelegenheid van het dert igjarig bestaan van 
de Briefmarken-Sammlerverein Hannover-
Linden 
22-25 mei 
Delfzij l Postzegeltentoonstell ing EEMSPHI-
LEX in gebouw .Noordhoorn ' Speciale 
envelop, bi jzonder stempel Op 23 mei jaar
lijks grote rui ldag Zie verder bladzijde 206 
22-26 mei 
Eindhoven PHILEX 1968 Zie bladzijde 197 

23-25 mei 
Zevenaar ZEPHILEX 1968, postzegelten
toonstell ing ter gelegenheid van het Euro
pese ,,Vierstedencontact" in ,,Ons Huis" , 
Marktstraat Zie bladzijde 207 
25 mei 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over ,,Het verzamelen van poststuk
ken" 
26 mei 
Eindhoven Contactmiddag van de Benelux-
Poolpost-Vereniging in ,,De Vluchtheuvel ' , 
Raiffeisenplein 6, onmiddel l i jk achter het 
Metropoletheater Aanvang 14 30 uur Toe
gankeli jk voor leden en belangstellenden uit 
Nederland, België en de Bondsrepubliek 
Grote poolpostvei l ing Inl H C Kruyt, 
Koningin Wilhelminalaan 59, Gorinchem 
30 mei-4 juni 
Wenen Internationale luchtposttentoonstel
ling , , I F A " , FISA-congres 
3 juni 
Noordwijk Internationale ruildag, georgani
seerd door de plaatseli jke vereniging 
,,Noordwijk en de plaatseli jke afdeling van 
de I V Philatelica ', in de ULO tegenover 
het Gemeenteli jk Sportpark Van Panhuijs-
straat, van 10 00 tot 17 00 uur Toegang 50 
cent Inlichtingen J Vink, Wilhelminastraat 
63 telefoon (01719) 26 79 
19, 20 juni 
Verzending van het juninummer van het 
Maandblad 
20 juni-15 september 
Stockholm Zomerpostzegeltentoonstel l ing in 
het Postmuseum, Lilla Nygatan 6 
22 juni 
Joop Kiggen in zijn TV-rubriek ,,Onder de 
loep" over , ,Meteorologie" 
22 juni-7 juli 
Praag Filatelistische wereldtentoonstel l ing 
PRAGA 1968, onder patronaat van de FIP 
2, 3 juh 
Praag AIJP-congres in Hotel International 

V E I L I N G A G E N D A 
1968 
18, 19 april 
Londen Vei l ing Stanley Gibbons 
Auctions Ltd Maleisië (Sidney Har
ns), Scandinavië 
1-3 mei 
's-Gravenhage 268e vei l ing J K Riet
dijk N V 
8 mei 
Amsterdam 180e vei l ing Hekker 's 
Postzegelhandel, m Frascati 
10, 11 mei 
's-Gravenhage 22e vei l ing W H de 
Munnik 
13-15 mei 
's-Gravenhage 426e veil ing J L van 
Dieten 
15-18 mei 
Frankfurt am Mam 15e veil ing H C 
Schwenn 
22 23 mei 
Londen Stanley Gibbons Zanzibar 
21 22 juni 
's Gravenhage 23e vei l ing W H de 
Munnik 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
DELFZIJL 
„EEMSPHILEX" 

Van 22 tot en met 25 mei organiseert 
de Philatelistenvereniging „N.K.F." in 
samenwerking met de plaatselijke ver
enigingen „de Fivel" en „K.N.S." een 
postzegeltentoonstelling met de naam 
EEMSPHILEX in het gebouw „Noord
hoorn" te Delfzijl. Aan deze tentoon
stelling werkt verder nog mee de „Ver
ein Emder Briefmarkensammler" te Em
den (West-Duitsland) en het Landes
verband Elbe-Weser-Ems im Bund 
Deutscher Philatelisten. 

In 188 kaders van de Stichting Fila
telie worden inzendingen getoond van 
verzamelaars uit Nederland en Duits
land. 

De officiële opening van de „EEMS
PHILEX" zal 22 mei om 20.00 uur 
plaatshebben; die avond is de expyosi-
tie geopend tot 22.00 uur. De verdere 
openingsuren zijn: 23 mei (Hemel
vaartsdag) van 10.00 uur tot 22.00 uur, 
24 mei van 19.00 uur tot 22.00 uur en 
25 mei van 10.00 uur tot 18.00 uur. Op 
23 mei wordt tevens de jaarlijkse grote 
ruildag gehouden. 

Het tentoonstellingsgebouw „Noord-
hoorn" ligt aan de voet van de zeedijk 
bij het zwembad. 

Ter gelegenheid van de „EEMSPHI
LEX" wordt een speciale envelop in 
vijf kleuren uitgegeven en voorzien van 
een bijzonder poststempel. De envelop 
kan besteld worden door storting van 
75 cent per stuk op girorekening 
1 42 87 30 ten name van G. Kingma, 
Finsestraat 7, Delfzijl. U ontvangt dan 
een geheel verzorgde envelop voorzien 
van een Europazegel. Wil men beide 
Europazegels op de envelop dan be
draagt de prijs ƒ 1,15 per exemplaar. In 
dit geval s.v.p. op het girobiljet ver
melden: „complete serie". 

's-GRAVENHAGE 
Vellen en veldelen in het Postmuseum 

Tot 7 juli 1968 worden in het Neder
lands Postmuseum, Zeestraat 82, 
's-Gravenhage, vellen en veldelen 
van Nederland 1876 Vz cent geëxpo
seerd. 

Hierbij zijn ook de onlangs door het 
museum aangekochte, in het maart
nummer van het Maandblad op blad
zijde 136 beschreven vellen van Type I. 
Voorts worden voorbeelden van de 
„Bossche tanding" getoond. 

HEERLEN 
Internationale ruildag van 
„INTERPHIL" 

De eerste ruildag van „Interphil" in 
dit jaar werd op zondag 24 maart 
gehouden en georganiseerd door de 
Postzegelvereniging „Heerlen". De „In-
terphil"-filatelisten hebben die dag de 
beschikking gekregen over een fantasti
sche ruilgelegenheid namelijk de kan
tine van de N.V. Philips' Gloeilampen-
fabriek aan de Jan Campertweg te 
Heerlen-Molenberg. Mooier kon het 
eigenlijk niet. Zoveel echte doorgewin
terde „ouderwetse" verzamelaars in een 
zo modem en dynamisch bedrijf. 

Tevens kon de organiserende vereni
ging zich van de medewerking van 
PTT verzekeren. Het is onze vrienden 
van Heerlen gelukt een mooi bijzonder 
stempel te ontwerpen en aan te laten 
maken. Jammer dat onze PTT niet de
zelfde service kan bieden als de PTT-
instellingen van de omliggende landen, 
België en Duitsland, waar op de ruil-
dagen een afstempeling- en postzegel-
verkoopkantoor wordt ingericht. 

Maar toch hebben wij een stille hoop 
dat binnenkort onze Nederlandse ver
zamelaars hun buitenlandse vrienden 
met gelijke munt — in dit geval gelijke 
vriendelijke geste van de PTT — kun
nen terugbetalen. 

Het was weer een echt gezellige „fila-
telistisch — voor zover men het samen
zijn van postzegelverzamelaars in eigen 
sfeer en stijl zo noemen mag — feest 
in Heerlen. Menig zegeltje ruilde van 
eigenaar en heel veel kennis werd on
derling uitgewisseld. 

Ook de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen gaf acte de pre
sence. De heer C. G. van Veenendaal 
heeft de moeite genomen om van Am
sterdam uit onze bijeenkomst te bezoe
ken. Hiervoor hartelijk dank aan de 
Bond en in het bijzonder aan de heer 
Van Veenendaal. 

Tenslotte danken wij de Postzegel
vereniging „Heerlen" voor het vele 
werk dat zij heeft moeten verrichten 
om voor de filatelisten van België, 
Duitsland en Nederland deze prachtige 
dag mogelijk te maken. 

H. W. J. PLOUM 

HENGELO 
Tentoonstelling honderd jaar Stork 

De filatelistische tentoonstelling, die 
de Stork Postzegelclub ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan van 
de Koninklijke Machinefabriek Stork 
N.V. in het „Eigen Gebouw", Pastorie
straat 33, te Hengelo houdt is voor het 
publiek geopend op 
17 mei van 19.00 tot 22.00 uur; 
18 mei van 10.00 tot 22.00 uur; 
19 mei van 10.00 tot 18.00 uur. 

Er komt een bijzonder stempel dat 
gebruikt kan worden op een specia
le envelop. Alleen geadresseerde en
veloppen worden gestempeld; aanteke
nen niet mogelijk. 

Blanco enveloppen zijn verkrijgbaar 
ä ƒ 0,25 per stuk. Verzendkosten tot 
tien stuks ƒ 0,20, boven tien stuks ƒ 0,40. 
Elke (geadresseerde) envelop moet als 
brief gefrankeerd zijn (20 of 45 cent). 
Geheel door de Stork Postzegelclub 
verzorgde enveloppen: ƒ 0,75 binnen
land, ƒ 1,— buitenland. 

Bestelling van blanco of geheel ver
zorgde enveloppen door overmaking 
van het verschuldigde bedrag op post
rekening 89 3173 van A. J. Joosten, 
Anninksweg 37, Hengelo (Ov.). Inzen
ding van geadresseerde enveloppen on
der afzonderlijk, voldoende gefrankeerd 
couvert eveneens aan de heer Joos
ten. 

MET DE METRO NAAR 
DE EUROPOORT! 

Het zal nog wel enkele jaren duren 

voor men met de Metro naar de ha
vens en bedrijven aan Europoort kan 
komen. 

Maar op 4 mei aanstaande kunnen 
wij wel met de Metro naar de negen
tiende „Europoort"-ruildag gaan, die 
dan in de grote zaal van het Verza
melgebouw „Zuid" wordt gehouden. 
Dit gebouw ligt enkele minuten lopen 
van het Metrostation Zuidplein, voorlo
pig eindstation van de eerste Neder
landse ondergrondse. De ruildag wordt 
door het tijdelijk sluiten van de Blauwe 
Zaal in het Beursgebouw nu eens in 
Rotterdam-Zuid gehouden. Voor de be
zoekers van buiten Rotterdam een wel
kome gelegenheid met de Metro ken
nis te maken, voor de bezoekers van 
Zuid en de Zuidhollandse eilanden hal-
tepunt van de meeste autobuslijnen. Bij 
het Verzamelgebouw Zuid is veel par
keerruimte. Voor bezoekers van buiten 
Rotterdam: de Metro verbindt het Cen
traal Station met het Zuidplein; een 
enkele reis kost f 0,50, een vijfritten-
kaart ƒ 1,25. 

Voor verdere inlichtingen en reser
vering van handelarentafels enzovoort: 
de heer C. de Wit, Crooswijksesingel 
29-B, Rotterdam 3011. 

H. 

ROTTERDAM 
Klankbord Nederlandse Jeugdfilatelie: 
7e Nationale Jeugdpostzegeltentoon-
stelling 

De 7e Nationale Jeugdpostzegelten-
toonstelling werd op 8 en 9 maart 1968 
in het Groothandelsgebouw te Rotter
dam gehouden. 

Op 8 maart om 10 uur arriveerde het 
Erecomité in een echte postkoets voor 
het gebouw om daarna de expositie on
der het motto „Klankbord Nederlandse 
Jeugdfilatelie" in het dakpaviljoen te 
openen. 

Bij deze officiële plechtigheid waren 
onder andere vertegenwoordigd de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen en de Stichting voor het 
Philatelistisch Jeugdwerk in Neder
land, beide door hun voorzitters. Ook 
vertegenwoordigd waren het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie door 
zijn voorzitter, de heer L. H. Tholen, en 
de Filatelistische Dienst van PTT door 
de heer J. J. M. Kiggen, hoofd van de 
dienst. Na een korte begroeting van de 
genodigden sprak de burgemeester van 
Mijnsheerenland, de heer A. van Wal-
sum, een kort filatelistisch openings
woord. 

Daarna werd een bezoek gebracht 
aan de tentoonstelling, die er met ruim 
125 inzendingen in 180 kaders zeker we
zen mocht; speciale inzendingen van 
o.a. PTT, het Nederlands Postmu-
seum en de N.V. Van Gend en Loos 
(postkoets) verfraaiden het geheel. 
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De beide organiserende postzegelver
enigingen, „De Postkoets" uit Mijns-
heerenland en de R.V.S. te Rotterdam 
hebben veel eer ingelegd met hun werk: 
een ruim opgezette tentoonstelling met 
de kaders van de Stichting Filatelie in 
een mooie zaal en, last but not least, 
deze gevuld met jeugdverzamelingen, 
die bijna zonder uitzondering getuigden 
van grote netheid en zorgvuldigheid, 
met heel wat goede en enkele uitmun
tende objecten. 

De jury had daags tevoren alle in
zendingen buiten de kaders beoordeeld, 
daarbij ook nauwlettend achtgevend op 
de kwaliteit van de zegels. Ingedeeld 
naar de leeftijdsgroepen, lieten de in
zendingen duidelijk het verschil in kwa
liteit zien, maar het was veelbelovend 
dat ook velen van de jongsten blijkbaar 
op de goede weg zijn om een echte post
zegelverzamelaar te worden. 

De jury had twee eerste, dertien 
tweede en eenen vijf tig derde prijzen 
toegekend, in totaal dus 66 prijzen, ter
wijl aan 58 inzendingen een bewijs van 
deelneming werd uitgereikt. 

De eerste prijzen werden toegekend 
aan mejuffrouw A. Kiggen voor haar 
thematische verzameling „Het Kerst
gebeuren op postzegels" en aan Gerrit 
Holstege voor zijn klassieke verzame
ling „Jubileumzegels 1923 Nederland, 
gespecialiseerd", een met veel moeite 
en grote inspanning samengebracht ge
heel, waaruit duidelijk blijkt, dat de 
jeugd zich ook aangetrokken gevoelt 
tot het klassiek verzamelen. Dit bleek 
ook onder andere uit collecties Zwit
serland, Finland, Frankrijk, Vaticaan, 
Iran, Brazilië en natuurlijk Nederland 
in groep B, de 15- tot 18-jarigen. 

Trok de tentoonstelling op vrijdag, de 
eerste dag, al veel publiek, op zaterdag 
was de belangstelling overweldigend. 

De jeugdclubs waren van heinde en 
ver tezamengebracht door middel van 
een sterrit, die dank zij de ruime steun 
met Amphilex-gelden voor de jeugd op 
goedkope wijze aantrekkelijk kon wor
den gemaakt. De jongeren kwamen uit 
Assen, Borculo, Arnhem, Nijmegen, 
's-Hertogenbosch, Udenhout, Rosma
len, Houten, Utrecht, Monster, Bos
koop, Zoetermeer, Alkmaar, Castri-
cum, Breda en Enschede. Met elkaar 
meer dan 300 aaneengesloten jeugdle
den om van de vele honderden andere 
jongeren en volwassenen nog maar 
niet te spreken. 

Er was een aparte zaal om postze
gels te ruilen en in een andere lokali
teit vertoningen van films en dia's, 
iedere 20 minuten van 's morgens 10 
uur itot 's avonds 8 uur. De bedienings-
ploeg werkte continu door, aangemoe
digd door de enorme belangstelling en 
de grote aandacht van de jeugd. Ook 
was een cameraploeg de gehele dag in 
touw en de NTS bracht een geslaagde 
televisiereportage in het programma 
„De Verrekijker" op 26 maart. 

De organisatoren waren bijzonder te
vreden over het bezoek. Dit neemt niet 
weg, dat er nog veel aankomende ver
zamelaars zijn, die door niet te komen 
de kans hebben gemist door eigen aan
schouwing inzicht te krijgen in de mo
gelijkheden, die een goede opzet met 
eenvoudige hulpmiddelen openen voor 
het verantwoord tonen van een post
zegelverzameling. Ook hier geldt: 
„men is nooit te oud om nog iets te le
ren". 

De Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk, onder wier auspiciën nu al 
voor de zevende maal een nationale 
jeugdpostzegeltentoonstelling werd ge
organiseerd, heeft met het bevorderen 
van deze 'tentoonstellingsactiviteit de 
toekomst van de filatelie een goede 
dienst bewezen. 

J. J. JONKER. 

Kanttekening by de 
Jeugdtentoonstelling 

Helaas zijn wij, toen wij nog tot de jeugd 
behoorden, niet bij een jeugdclub aange
sloten geweest; die waren er toen nog niet. 
Helaas, want enkele inzendingen op de 
nationale jeugdtentoonstelling hadden onze 
bijzondere aandacht, zonder dat wij kon
den vergelijken, hoe „het" in onze jeugd 
zou zijn gegaan. 

Wij doelen hierbij op de naar onze me
ning zeer opmerkelijke verzameling van 
klassiek Nederlandse zegels, met proeven, 
plaatnummers, fout-perforaties en noemt u 
maar op. Persoonlijk vonden wij dit iets 
bijzonders; de verzameling was vakkundig 
opgezet, de omschrijvingen waren zakelijk, 
kortom een verzameling die er wezen mag. 

Het verwonderlijke deed zich echter voor, 
dat enkele oudere verzamelaars deze col
lectie geen „jeugd' meer konden vinden. 
De stukken waren veelal te duur en te 
schaars om in een dergelijke verzameling 
thuis te horen; hoe kwam deze jeugdige 
verzamelaar aan deze collectie; kortom, het 
was een „volwassen" verzameling en bepaal
delijk geen jeugdwerk. Het tweede verwon
derlijke feit was, dat enkele jeugdige ver
zamelaars het nu juist wèl een prachtige 
collectie vonden en wellicht een tikkeltje 
jaloers in de catalogus de waarde — in 
geld dan — trachtten te becijferen. 

Wij zijn het met de ouderen beslist niet 
eens. Een jeugdige verzamelaar kan iets van 
ouders of verwanten erven of krijgen; hij 
zal misschien eerder iets krijgen van een 
oudere verzamelaar, die meer plezier heeft 
in een aankomend collega-filatelist en hem 
op weg helpt, dan zijn doubletten verko
pen voor een flinke prijs. En wij kunnen 
niet in zijn beurs kijken, wanneer hij er 
plezier in heeft goede stukken te kopen om 
aan zijn verzameling toe te voegen en op 
die manier poststukken koopt in plaats van 
iedere nieuwe modegril aan te schaffen. Op 
het gebied van kleding, schoeisel en derge
lijke, wel te verstaan. 

Hier is een verzamelaar, die welbewust 
een moeilijk pad heeft betreden en dat pad 
blijft begaan. Hoevele jeugdleden springen 
niet over van een verzameling Nederland 
op ruimtevaart, planten. Olympische Spelen? 

Tenslotte blijft men geen jeugdlid, met 
21 jaar is men „filatelistisch meerderjarig" 
en dient men over te gaan op regionale en 
nationale tentoonstellingen, maar dan in de 
klasse der meerderjarigen. En uit de jeugd 
moet nu eenmaal de aanvulling van deze 
categorie inzenders komen. Het strekt hun 
tot voordeel, dat zij in de jeugdklassen de 
eerste beginselen hebben meegekregen. En 

wanneer zij daar tot de hoogste plaatsen 
zijn doorgedrongen, zullen zij merken dat 
zij in een betere positie zijn gekomen, dan 
de oudere verzamelaar die pas op latere 
leeftijd aan de concurrentieklassen gaat deel
nemen. 

Overigens moet men aan de geldswaarde 
niet te zwaar tillen, de vele getande en on
getande ruimtevaartzegels en -blokken zijn 
ook zeer prijzig geweest terwijl de vele 
series motiefzegels ook flinke gaten in een 
beperkt postzegelbudget kunnen slaan. 

Wij hopen deze jeugdige verzamelaar bin
nen enkele jaren op nationaal niveau weer 
te zien. Zijn verzameling, die wij iedere 
keer weer met iets interessants uitgebreid 
hebben gezien, zal daar ook de aandacht 
trekken. Er zitten stukken in, die wij nog 
niet eerder op een nationale tentoonstelling 
zagen. Tenslotte is ook onze toekomst aan 
de jeugd. 

H. 

ZEVEN AAR 
ZEPHILEX 1968 

Ter gelegenheid van het Viersteden-
contact met de plaatsen Weilburg 
(West-Duitsland), Privas (Frankrijk), 
Tortona (Italië), zal op donderdag 23, 
vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 1968 in 
„Ons Huis", Marktstraat te Zevenaar, 
een postzegeltentoonstelling worden ge
houden onder de naam „ZEPHILEX 
1968". 

Er zal een envelop worden uitgege
ven met een speciaal tentoonstellings-
stempel. Compleet verzorgd met uit
sluitend Europazegels en filatelistisch 
gefrankeerd, kan deze envelop vooruit 
worden besteld door overschrijving van 
ƒ 1,— per stuk, op girorekening 1027997 
ten name van de penningmeester van 
de afdeling Zevenaar van de Gelderse 
Filatelisten-Vereniging „De Globe", 
onder vermelding van de naam „Zephi-
lexenveloppen". Deze enveloppen zul
len dan ter zijner tijd rechtstreeks wor
den toegezonden. 

ZWOLLE 
Open tentoonstelling 

De afdeling Zwolle van de I.V. Phi-
latelica organiseert op 31 januari en 
1 februari 1969 in „De Buitensociëteit" 
een tentoonstelling, waaraan ook ver
zamelaars die geen lid van Philatelica 
zijn, maar wel woonachtig zijn in 
Friesland, Groningen, Drente, Overijs
sel en Oost-Gelderland, kunnen deel
nemen. 

Ter aanmoediging zal er een specia
le klasse zijn voor hen die nimmer 
een prijs op een tentoonstelling heb
ben gewonnen. 

Nadere inlichtingen: de secretaris 
van de tentoonstellingscommissie, E. 
Oostindiën, Wiecherlinckstraat 42, Zwol
le. 

WAGENINGEN 
Tentoonstelling „Landbouw 
op postzegels" 

In het kader van de herdenking van 
het gouden jubileum van de Landbouw
hogeschool te Wageningen heeft de 
plaatselijke afdeling van de Gelderse 
Filatelisten-Vereniging „De Globe" het 
initiatief genomen tot het inrichten 
van een kleine expositie in de kantine 
van „De Dreijen", het scheikundecom-
plex van de hogeschool, op 8 en 9 
maart 1968. 
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9 MAAR Ï 136« 

Hihi 50 
so JAAR lANDBOUWMOCE&CHOOl 

De tentoonstelling werd namens de 
Landbouwhogeschool geopend door pro
fessor dr. G. H. Bolt, die er in zijn 
openingsrede op wees, dat „verzame
len" en „verkavelen" begrippen zijn, 
die zowel in de landbouw als in de fi
latelie thuis horen. 

In twintig kaders toonden zes inzen
ders wat het onderwerp „Landbouw op 
Postzegels" aan mogelijkheden biedt. 
Alle schakeringen van de landbouw 
met inbegrip van de tabaks, wijn, 
bos en tuinbouw waren te zien. Via het 
werk op de boerderij was ook de vee
teelt vertegenwoordigd wat wel iets 
buiten het begrip landbouw valt. 

Beide dagen mocht de tentoonstel
ling zich in een goed bezoek verheu
gen. Dat vele buitenstaanders hebben 
kunnen zien, wat in en door de filate
lie kan worden bereikt, zal ongetwij
feld zijn propagandistische waarde heb
ben gehad. In de tentoonstellingszaal 
was gelegenheid tot ruilen, waarvan 
vooral de jeugd druk gebruik maak
te; op 8 maart 's avonds hield de heer 
J. J. M. Kiggen een praatje over post
zegels en werden enkele PTTfilms ge
draaid. 

Een speciaal stempel werd voor deze 
gelegenheid niet aangemaakt, maar wel 
werd het jubileum herdacht in de vlag 
van het stempel van het kantoor Wa
geningen (zie afbeelding) gestempeld 
op de jubileumdag, 9 maart 1968. 

JERUZALEM 
TABIRAH 1968 

Ter gelegenheid van het twintigja
rig bestaan van de staat Israël en van 
het feit dat Jeruzalem na twintig jaar 
tot één staat is herenigd, organiseren 
de Israëlische filatelistische dienst en 
de gezamenlijke verenigingen van post
zegelverzamelaars in Jeruzalem van 8 
tot 17 oktober in de „Gebouwen van de 
Natie" een nationale postzegeltentoon
stelling met internationale deelneming. 

De tentoonstelling draagt de naam 
TABIRAH 1968, hetgeen betekent „Ta
Aruchat be'Jerusalaim" — postzegel
tentoonstelling in het één geworden Je 
ruzalem. 

De expositie heeft onder andere on
der auspiciën van de federatie van 
Israëlische filatelistenverenigingen 
plaats. 

Deelneming staat open voor iedere 
verzamelaar, ongeacht de nationaliteit. 

Toegelaten onderwerpen: a. Buiten
land (alleen voor inwoners van Israël); 
b. Voorlopers; c. Mandaatperiode; d. 
Interimperiode en oorlogen; e. Israël 
sedert 1948; f. Judaica; g. Het Heilig 
Land. 

De Israëlische postadministratie 
geeft een serie tentoonstellingszegels 
en een souvenirvelletje uit. Bijzondere 
stempels zijn gewijd aan a. twintig jaar 
onafhankelijkheid; b. opening wereld
congres; c. postzegeldag (jeugd en fi
latelie); d. Judaicadag; e. postgeschie
denis (Turkse postzegels in Jeruzalem 
gebruikt); f. drieduizend jaar Jeruza
lem. 

Het tentoonstellingsprogramma om
vat onder andere filatelistische lezin
gen en excursies. 

Tijdens de expositie wordt de wereld
federatie van Israëlfilatelistenvereni
gingen opgericht; de voorlopige oprich
tingsvergadering van deze federatie 
werd in mei 1967 tijdens de Amphilex 
gehouden. 

De Vereniging NederlandIsraël Phi
latelie (NIP) is lid van de wereldfe
deratie; uitvoerend secretaris voor de 
Benelux, Frankrijk en Spanje is dr. E. 
van Doorn te 'sGravenhage. 

De NIP overweegt bij voldoende be
langstelling een gezamenlijke reis naar 
de tentoonstelling te organiseren. In
lichtingen hierover: het secretariaat 
van de NIP, Nieuwe Teertuinen 24 II, 
Amsterdam. 

Inlichtingen over de expositie en op
gaven voor deelneming: P. Guggen
heim, Van Ostadelaan 30, Naarden. 

KOPENHAGEN 
DANIA 68 

De internationale filatelistische 
jeugd tentoonstelling „DANIA 68" wordt 
van 25 tot 28 april 1968 in het raadhuis 
van Kopenhagen gehouden ter gelegen
heid van het vijfentwintigjarig bestaan 
van de Deense bond van filatelistische 
jeugdverenigingen. Beschermheer is 
prinsgemaal Hendrik, initiatiefnemer 
is Werner Andersen, de Deense voor
vechter van de jeugdfilatelle. 

Inzendingen uit 22 landen in de oude 
en de nieuwe wereld, alsmede uit Ja
pan en Australië worden tentoonge
steld in drie leeftijdsklassen tussen 10 
en 21 jaar. Vele prijzen en een aantal 
zilveren en bronzen medailles worden 
door een internationale jury verdeeld. 

Een loterij moet meehelpen de ten
toonstellingskosten, die de Deense 
jeugdbond geheel uit eigen middelen 
moet opbrengen, te bestrijden. 

STOCKHOLM 
De Nederlandse Filatelistische tentoon
stelling in liet Zweedse Postmuseum 
14 maart12 april 1968. 

Athche (25 x 35 cm) voor de Nederlandse 
filatelistische tentoonstelling in het Zweedse 
postmuseum. 

In 1965 werd al het plan geopperd 
een Nederlandse filatelistische tentoon
stelling te arrangeren in het Zweedse 
postmuseum, in die tijd onder directie 
van de heer G. Stenerudh, die inmid
dels is overleden. Door verschillende 
omstandigheden kon aan deze plannen 
geen uitvoering worden gegeven, maar 
in 1967 bood de Amphilextentoonstelling 
de gelegenheid de gedachte weer op te 
vatten met de huidige directeur, de 
heer Gilbert Svensson. 

Met steun van de Zweedse en de Ne
derlandse posterijen kon nu in vier za
len van genoemd museum een alles
zins bezienswaardige tentoonstelling 
■worden ingericht, welke op 14 maart 
door de Nederlandse ambassadeur in 
Zweden, de heer A. H. Hasselman, ver
gezeld van zijn echtgenote, werd ge
opend. 

Zoals al in het februarinummer van 
het Maandblad werd vermeld, zijn voor 
deze tentoonstelling bijdragen uit de 
verzamelingen van het Nederlandse 
Postmuseum en van de heren H. J. C. 
van Beek, J. H. Broekman, J. Poulie en 
van schrijver dezer regelen beschik
baar gesteld. Het Nederlandse Post
museum toonde ontwerpen voor en ze
gels van verscheidene Nederlandse uit

Het Zweedse postmuseum (voormalig 
hoofdpostkantoor) naar een prent uit 1840 
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In gesprek voor de kaders (van links naar 
rechts) de heren J Poulie, Ahe Oden, voor
zitter van de Zweedse Bond van Filatelisten-
Verenigingen en K A Lofgren, directeur van 
de Zweedse posterijen, vervolgens mevr 
Th H Poulie-van 't Moordende en de 
personeelschef van de Zweedse posterijen. 

giften en één kader met brieven met 
de beroemde landmailportetiketten. 

De heer Van Beek bracht een belang
rijke verzameling Nederlandse eofilate-
listische brieven en een collectie lucht
poststukken van de Indiëlijn, terwijl de 
heer J. H. Broekman een uitgebreide 
selectie van de oudste Nederlandse 
briefkaarten (met ingedrukte zegel) 
met de daaraan voorafgaande proeven, 
alsook van de oudste briefkaarten van 
Nederlands-Indië, Curacao en Surina
me, zowel ongebruikt als gebruikt, liet 
zien. 

De heer Poulie was niet slechts met 
een groot deel van zijn wereldberoem
de collectie der eerste zegels van Ne
derland in de grootst mogelijke ver
scheidenheid uitgekomen, maar toonde 
tevens nog magnifiek materiaal van la
tere emissies en van de oudste zegels 
van Nederlands-Indië. 

Het was jammer, dat uit enkele dezer 
verzamelingen nogal wat ongebruikte 
zegels moesten worden teruggenomen, 
omdat door de relatief hoge tempera
tuur en de geringe vochtigheidsgraad 
in het museum het risico van scheuren 
van blokken en veldelen langs de per
foraties te groot bleek te zijn. Hiervan 
hadden de verzamelingen postwaarde-

stukken van de heer Broekman en die 
van ondergetekende op het gebied van 
poststukken, vervoerd met schepen en 
van stukken, welke op het Haagse 
Vredespaleis betrekking hebben met 
inbegrip van gehele enveloppen met ze
gels van het Internationale Hof van 
Justitie te 's-Gravenhage, geen last. 

Dank zij de toegewijde medewerking 
van de heer G. Svensson en van ver
scheidene leden van de museumstaf — 
teveel om hen individueel te vermelden 
— kwam de opzet van het meegebrach
te materiaal in korte tijd gereed. Wij 
zouden als uitzondering slechts willen 
noemen mejuffrouw Margit Sjölund, die 
ons, mede door haar voortreffelijke en 
charmante hulp, met zeer veel genoe
gen aan ons verblijf in Stockholm doet 
terugdenken. 

>OST. 
fMUSE\JM\ 

U MRS 1968 
TOCKHOL« 

Bijzondere poststempels van het museum 
en van de Nederlandse tentoonstelling 

Op de openingsdag werd door talrijke 
Zweedse filatelisten al veel belangstel
ling getoond voor het gebodene, waar
van in een gestencilde catalogus bij
zonderheden waren vermeld. 

Ongetwijfeld zal ook het door de heer 
J. J. M. Kiggen en enige medewerk
sters ingerichte Nederlandse ,,filatelis-
tenloket" bij de ingang der tentoonstel

ling wel goede verkoopresultaten en 
nieuwe relaties hebben opgeleverd. 

Niet onvermeld moge blijven dat in 
een aangrenzende zaal ongeveer twin
tig merkwaardige brieven met de oud
ste Zweedse skilling-banco-zegels tijde
lijk werden tentoongesteld. Deze brie
ven, verleden jaar in Duitsland ont
dekt, blijken in de jaren 1856-'69 te zijn 
geschreven door de toenmalige kroon-
prinses, later koningin Louise van Zwe
den (1828-1871), een dochter van prins 
Frederik der Nederlanden en gehuwd 
met Karel XV (1826-1872), sinds 1859 
koning van Zweden en Noorwegen. De 
meeste brieven waren geschreven in de 
Franse taal; ze waren alle geadres
seerd aan haar vroegere Franse gou
vernante, mademoiselle Victoire Gau-
thier, Kerkplein 32 in Den Haag. Ne
gentien van de in totaal 29 gevonden 
brieven zijn begin april bij Stanley 
Gibbons in Londen geveild. 

A. VAN DER WILLIGEN. 

WENEN 
IFA-internationale luchtposttentoon
stelling 

Van 30 mei tot en met 4 juni 1968 
wordt onder het patronaat van de 
Federation Internationale des Sociétés 
Aérophilatéliques (FISA) in de Hofburg 
in Wenen de „Internationale Flugpost 
Ausstellung (IFA)" gehouden. 

In aansluiting op hetgeen over deze 
expositie in januari (bladzijde 21) en 
maart (bladzijde 138) werd bericht kan 
nog het volgende worden medegedeeld. 

Inzenders die zowel aan de IFA als 
aan de PRAGA deelnemen kunnen 
thans hun inzending rechtstreeks van 
Wenen naar Praag doen transporteren. 
Inlichtingen hierover: Secretariaat van 
de IFA, postbus 79, A-1096 Wien. 

Er komt een eerstedagenvelop met 
een eerstedagstempel. 

Niet minder dan 31 postadministra-
tles hebben zich al aangemeld voor de 
tentoonstelling, voornamelijk met lucht
postinzendingen. 

Op 4 juni wordt een bijzondere dag 
voor de jeugdfilatelie gehouden, waar
bij de belangstelling van de jongere 
verzamelaar voor de luchtpostfilatelie 
moet worden gewonnen. De jeugd 
krijgt restitutie van de kaderhuur. 

Voor uw boekenplank 

FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT-BRIEFMARKEN. Prys 
DM 5,—; 80 bla.dzüden, geïllustreerd. Sieger-Verlag, Ve-
nusberg 32-34, 7073 Lorch, Duitse Bondsrepubliek. 

Dit kleine boekwerkje verscheen bij de uitgeverij Sieger 
te Lorch, Württemberg. Het is verwonderlijk hoeveel zegels 
voor een dergelijk verzamelgebied al uitgegeven zijn. De 
uitgeef ster had dan ook tachtig bladzijden nodig om het 
geheel te catalogiseren met ruim 250 afbeeldingen en 350 
prij snoteringen. 

Omdat dit boekje voor de eerste maal verschijnt, zodat alle 
clichékosten nog op deze uitgave drukken is de prijs in 
vergelijking met de andere catalogi van deze firma vrij hoog 
namelijk DM 5,—. Men kan het werkje bestellen bij Sieger, 
Lorch; postgiro Stuttgart nummer 45 62. 

R. TOCILA 

Tegeltableau voor J. Poulie 

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Raad van Beheer 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op 23 maart 
1968 heeft de heer J. Poulie, die onlangs het voorzitterschap 
van „Hollandia" neerlegde, afscheid genomen als lid van de 
Raad van Beheer, waarin hij deze vereniging jarenlang ver
tegenwoordigde. 

De voorzitter van de Raad, de heer L. H. Tholen, schetste 
bij deze gelegenheid de heer Poulie als een trouw mede
werker op wiens hulp men bij buitenlandse tentoonstellingen 
steeds kon i "kenen en die veel gedaan heeft voor de pre
sentatie van het Maandblad in den vreemde. Als blijvend 
aandenken overhandigde hij de heer Poulie het tegeltableau 
van het Maandblad. 
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NEDERLAND 
Rubriekredactour: C.H.W, Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

DE WILHELMUS-ZEGEL 
Het staat thans vast dat P T Ï een bijzondere postzegel 

zal wijden aan het Wilhelmus, ons volkslied dat eind 1968 
vierhonderd jaar geleden moet zijn ontstaan. 

De herdenkingszegel, die in de waarde van 20 cent zal ver
schijnen, komt uit op 27 augustus en zal verkrijgbaar zijn tot 
en met 28 september 1968. 

DE LUCHTVAARTSERIE 
De al aangekondigde serie gelegenheidszegels ter herden

king van enkele belangrijke jubilea op het terrein van de 
Nederlandse luchtvaart verschijnt op 1 oktober 1968. 

De serie, die bestaat uit drie zegels, respectievelijk van 
12, 20 en 45 cent, zal tot en met 2 november 1968 verkrijg
baar zijn. 

EUROPA-POSTZEGELS 1968 
(Dienstorder H.132 van 29 februari 1968) 

1. Algemeen. 
Door de „Conférence européenne des Administrations des 

administraties van 24 Europese landen deel uitmaken, werd 
Postes et des Telecommunications" (CEPT), waarvan PTT-
besloten ook dit jaar weer een Europa-postzegel uit te geven. 

De zegels van de CEPT-landen, welke tot uitgifte van een 
Europa-postzegel hebben besloten, zullen zoveel mogelijk 
dezelfde voorstelling dragen. 

2. Ontwerp. 
De betrokken PTT-administraties hebben uit een aantal 

ontwerpen van kunstenaars uit verschillende van de voren
bedoelde landen het ontwerp gekozen van de Zwitser Hans 
Schwarzenbach te Bern. Het ontwerp stelt voor een sleutel 
die het openstellen van een weg naar een verenigd Europa 
symboliseert. 

3. Waarden, verkooptijdvak. 
In Nederland zal de uitgifte in twee waarden geschieden, 

namelijk-in die van 20 en 45 cent (zonder bijslag). De zegels 
zullen van 29 april tot en met 1 juni 1968 verkrijgbaar zijn. 
Aan het publiek moeten gedurende genoemd tijdvak bij 
aankoop van postzegels van 20 en 45 cent de Europa-post
zegels worden verstrekt, tenzij bepaaldelijk om zegels van de 
gewone uitgifte wordt verzocht. 

Met de verkoop mag niet vóór 29 april aanstaande worden 
begonnen. 

Eventueel op 1 juni 1968 nog voorradige exemplaren beho
ren te worden uitverkocht. 

4. Overige bijzonderheden. 
Kleuren : 20 cent blauw, 

45 cent: rood; 
Geldigheidsduur : tot en met 31 december 1969; 
Druktechniek : rasterdiepdruk; 
Beeldformaat : 33 x 22 mm; 
Zegelformaat : 36 x 25 mm; 
Papiersoort : zonder watermerk, fosforescerend. 
Drukker : Joh. Enschedé en Zonen Grafische In

richting N.V., Haarlem. 

Alleen voor hoofdkantoren. 
5. Verstrekking. 

Door de Directie Zegelwaarden, Haarlem, zal tijdig een 
eerste voorraad van deze bijzondere postzegels worden toe
gezonden. Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn 
dan behoort aanvulling te worden gevraagd. De directeuren 
gelieven zorg te dragen, dat deze postzegels mede voorhanden 
zijn op de tot hun ressort behorende bij- en hulppostkantoren, 
poststations, postagentschappen, alsmede bij de bestellers, be
last met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de 
bestelling. 

6. Stationhouders en postagenten voor zover nodig inlichten. 
Alleen voor hulpkantoren. 

7. Verstrekking. 
Door de directeur van het hoofdkantoor zal tijdig een eerste 

voorraad van deze bijzondere postzegels worden toegezonden. 
Mocht de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan be

hoort aanvulling te worden gevraagd. 

FILATEHSTENLOKETTEN 
De Centrale Directie van PTT bericht ons, dat in de maand 

april op het postkantoor te Hellevoetsluis bij wijze van proef 
een afzonderlijk loket opengesteld zal worden op de derde 
woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur. Het loket te 
Naaldwvjk is thans definitief gevestigd en wel op de tweede 
woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: P. J. A. Varekamp, Anton Mauvelaan A, Bussum 

SURINAME 
De serie „Wereldgezondheidsorganisatie" 

Zoals wij al in het vorige nummre konden vermelden, zijn 
de twee bijzondere frankeerzegels, die de Surinaamse post-
administratie ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan 
van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft uitgegeven, op 
Palmzondag 7 april 1968 verschenen. 

Dit is een van de zeldzame gevallen dat binnen het Konink
rijk der Nederlanden de eerste dag van uitgifte van een post
zegel een zondag is. 

Omdat het op 7 april precies twintig jaar geleden was dat 
het stichtingstractaat van de Wereldgezondheidsorganisatie 
door de ratificatie van het zesentwintigste land in werking 
trad, heeft de organisatie deze datum voorgesteld. Het Suri
naamse ministerie van volksgezondheid heeft dit voorstel 
overgenomen en het ministerie van financiën van het Rijks
deel heeft er zijn goedkeuring aan gehecht. 

Ofschoon de openstelling van postkantoren op zondag, zij 
het dan voor het afhalen van de aangekomen mail, in Suri
name nog een gewone zaak is, moest de Surinaamse post-
administratie met het oog op deze ongebruikelijke eersite dag 
van uitgifte enkele speciale maatregelen nemen. Bepaald 
werd dat alle Surinaamse postkantoren op Palmzondag op 
de aangegeven tijdstippen zouden zijn geopend. De nadruk 
van de operatie „serie - Wereldgezondheidsorganisatie" kwam 
echter te liggen bij de kantoren te Paramaribo, Nieuw-
Nickerie en Wageningen. 

ZOMERZEGELGELDEN VOOR DE WEST 
Van het netto-bedrag van ƒ 670.000,— dat de Nederlandse 

Zomerpostzegelactie 1967 heeft opgebracht zal voor het eerst 
twintig percent worden bestemd voor de realisering van pro
jecten in de Rijksdelen overzee. 

Met het hierdoor beschikbaar komende bedrag van 
ƒ 134.000,—- zullen vier objecten op de Nederlandse Antillen 
en in Suriname geheel of gedeeltelijk kunnen worden ge
financierd. Het betreft hier steun aan de Stichting Jeugd
werk „De Oleander" op Curagao ten behoeve van het nieuw 
te bouwen jeugdcentrum „De Oleander" en aan de Stichting 
Bevordering Maatschappelijk Werk in Paramaribo voor de 
uitvoering van een bijstandsproject. 

Voor de restauratie van historische bouwwerken gaan bij
dragen naar de Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Am
sterdam in het district Comme wij ne in Suriname en naar 
de Stichting Monumentenzorg Curagao, die hiermede respec
tievelijk het tweede kruithuis van het Fort Nieuw Amster
dam en een 17e-eeuws huisje in Willemstad in hun oor
spronkelijke staat zullen brengen. 

De overige tachtig percent van de opbrengst van de Zomer-
zegelactie 1967 wordt gelijkelijk verdeeld over landelijke en 
regionale instellingen in Nederland die steun verlenen op de 
terreinen van de volksgezondheid, de cultuurbevordering 
en de sociale steun. 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hof laan 25, Bergen N.-H. 

NIEUWE POSTWAARDESTUKKEN 

Oostenrqk 
Briefkaart 1.50 s, Wien Erdberg, wijnrood. Serie 105 met 

85 verschillende afbeeldingen; 2 s. Kerk in Christkindl, don
kerblauw. Serie 49 met 28 verschillende afbeeldingen. 

Polen 
In „l'Entier Postal" van maart worden 19 nieuwtjes ge

meld. Meest briefkaarten volgens speciaal ontwerp door di
verse kunstenaars. 

Roemenië 
In „l'Entier Postal" worden van dit land regelmatig de 

nieuwe uitgiften gemeld, in maart opnieuw twee. 

NIEUWE A K R O G R A M M E N 

St. Christopher Nevis Anguilla 

STEMPELS 

5 c, koningin Elizabeth II naar links, blauw. 
Wij geven hierbij een afbeelding omdat de zegelstempel 

anders is dan de zegeluitgifte. 

Venezuela 
0.60, Simon Bolivar (naar een schilderij), veelkleurig op 

geelgroen papier. Gedrukt bij de Bundesdruckerei Berlin in 
1966. 

Zuid-Arabië 
Opdruk 25 fils op 50 cents oranje (emissie van Aden Qu'aiti) 

in blauwe druk bijgedrukt: a. 1874 - 1965 Winston Churchill 
en b. 1917 - 1963 John F. Kennedy. 

Rubriekredacteur: Drs. A. M. A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
In het Groothandelsgebouw te Rotterdam was op 8 en 9 

maart een tijdelijk postkantoor gevestigd ter gelegenheid 
van de aldaar gehouden 7e Nationale Jeugdpostzegeltentoon-
stelling — Klankbord Nederlandse Jeugdfilatelie. Dit post
kantoor gebruikte een bijzonder poststempel, gecombineerd 
met een gewoon dagtekeningstempel en voor aangetekende 
stukken de gewone strookjes van het postkantoor Rotter
dam. 

Voorts werden nog bijzondere poststempels gebruikt voor 
stukken, welke werden gepost in tijdelijk geplaatste brie
venbussen: 

é^^\ 

a. in Schouwburg „De Kring" te Roosendaal voor aldaar op 
16 en 17 maart door de postzegelvereniging „Roosendaal" 
georganiseerde internationale filatelistische ruildagen; 

b. in de kantine van de Philipsgebouwen te Heerlen voor een 
op 24 maart door de postzegelvereniging „Heerlen" ge
organiseerde ruildag van „Interphil". 

MACHINESTEMPELS 
Het postkantoor te Roosendaal gebruikt van 18 maart tot en 

met 11 mei in zijn stempelmachine een bijzondere stempel-
vlag met tekst 700 JAAR ROOSENDAAL 17-26 mei 1968. 

700 JAAR ^o"^^"^"*' 
§18118^ 

13G8 . 
ROOSENDAAL 
17-26 mei 1968 

Verenigde Staten van Amerilca 
Envelop 6 c, kop vrijheidsbeeld, blauwgroen. Eerste dag 
4 januari 1968 New York NY. 
Luchtpostenvelop 10 c, driehoek met vliegtuig naar boven 
gericht. Eerste dag 8 januari Chicago, 111. 
Briefkaart 5 c, kop van Abraham Lincoln naar rechts, 
lichtgroen. Met lichtgroene voorafstempeling. Eerste dag 
4 januari Hodgenville KY 42748. 
Luchtpostbriefkaart, 8 c, adelaarskop naar links, rood en 
blauw. Met rode voorafstempeling. Eerste dag 1 maart New 
York NY. 

De stempelmachine van het postkantoor Goes zal van 
8 april tot en met 22 augustus een bijzondere stempelvlag 
bevatten met de tekst ZEELAND BRUG 5 KM, terwijl ge
durende dezelfde periode te Middelburg wordt gestempeld 
met ZEELANDBRUG VIJF KILOMETER. 

Ook de bekende stempelvlag SOCIAAL EN CULTUREEL 
WERK DOOR ZOMERZEGELS STERK wordt weer gebruikt 
van 9 april tot en met 22 mei in de stempelmachine te 
Amsterdam, Deventer, 's-Gravenhage, Heerlen en Rotterdam. 

Verzamelaars kunnen deze stempels desgewenst aanvragen 
door toezending van voldoend gefrankeerde en geadresseerde 
stukken aan de betrokken postdirecteuren in oen gefrankeer
de envelop, waarop bij het adres wordt vermeld: „Stempe
ling door middel van stempelvlag „Zeelandbrug" of „Zomer-
zegels". 

TYPENRADERSTEMPELS 
1.2.1968 Naamswijzigingen: Nijmegen-Station werd Nijme-

gen-Stationsplein en Utrecht-Station werd Utrecht-
Laan van Puntenburg; 

1.3.1968 Hulppostkantoor Duivendrecht werd bijpostkantoor 
Amsterdam-Duivendrecht; 

18.3.1968 Gevestigd: bijpostkantoor Haarlem-Rousseaustraat. 
Opgeheven: poststation Hall; 

25.3.1968 Gevestigd: plattelandspostagentschap Wijthmen; 
18.4.1968 Gevestigd: postagentschap Veghel-Zuid. 
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BELGIË 
Rubriekredacfeur: L.C. Mademan, Alf. Schneiderlaan 61, Deurne C, België 

NIEUWE UITGIFTEN 

Op 18 maart 1968, met voorverkoop op 17 maart, ver
scheen de traditionele postzegel uitgegeven ter gelegenheid 
van de „Dag van de Postzegel". Dit jaar werd een onder
werp uitgekozen dat in verband gebracht kan worden met 
de herdenking van het beëindigen der vijandelijkheden van 
de oorlog 1914-1918 vijftig jaar geleden. Inderdaad, de keuze 
viel op een werk van J. Thiriar waaruit de ontwerper A. 
Lauwers de brievenbesteller bij het leger verwerkte als cen-
tale figuur voor de zegel. 

Deze brievenbestellers waren zeer actief gedurende de 
eerste wereldoorlog en dienden blijk van initiatief te geven, 
temeer daar zij eigenhandig de briefwisseling aan de ge
adresseerde dienden te overhandigen, wat gezien de vijan
delijkheden niet altijd gemakkelijk was. 

De militaire brievenbesteller was geen beambte der pos
terijen maar een militair onder gezag en toezicht van 
de ambtenaar die verantwoordelijk was voor de postdienst 
van de legerdivisie. Hij was dan ook volledig onderworpen 
aan de militaire wetten en reglementen. Hij droeg het uni
form van de eenheid waarbij hij was ingelijfd en als herken
ningsteken droeg hij een gele armband waarop in zwarte 
letters het woord „Posterijen" stond. 

Als druktechniek werd voor deze zegel de gecombineer
de heliogravure-diepdruk verkozen waarvoor de gravure 
door de heer J. de Vos werd verzorgd. De Etablissementen 
J. Malvaux vervaardigden de cilinders voor de heliogravure. 
Als waarde werd het eenvoudig port voor brieven, 3 Fr., 
genomen; de oplage werd tot 9.000.000 beperkt. 

1972: INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

De deelnemers aan POSTPHILA 1967, die op 18 januari 
te Antwerpen hun herinneringsmedaille niet in ontvangst 
namen, kregen daartoe de gelegenheid te Brussel op 9 fe
bruari 1968. De heer E. Stuyf, directeur-generaal der Bel
gische Posterijen en voorzitter van Pro-Post hield een 
gelijkwaardige toespraak als de rede te Antwerpen uitgespro
ken. Bovendien maakte hij bekend dat Pro-Post een aanvraag 
zou indienen tot het houden van een internationale postze
geltentoonstelling hier te lande in het jaar 1972. 

TREINPOSTKANTOREN 
In februari 1968 werden treinpostkantoren in dienst geno

men. Deze postkantoren zijn met eigen drijfkracht uitge
rust en zijn dus niet meer afhankelijk van de uurregeling 
der reizigerstreinen waaraan tot heden deze postkantoren 
aangekoppeld werden. Men hoopt met deze dienst een snel
lere verwerking der briefwisseling te kunnen bewerkstel
ligen. 

TENTOONSTELLINGEN 
Naar aanleiding van haar 35-jarig bestaan houdt de Kielse 

Postzegelvereniging „Pierre Fierens" een postzegelten
toonstelling op 27 en 28 april 1968. Deze manifestatie gaat 
door in de Feestzaal S.I.T.O., Sint Bernardse Steenweg 320 
te Antwerpen. Een tijdelijk postkantoor zal daar opengesteld 
zijn, belast met de voorverkoop der Europazegels 1968. 

Onder het motto „De Klassieke Periode van België" 1849/ 
1900 houdt een jonge studiekring, de groep „G. Shaw" van 
de Vlaamse Bond voor Postzegelverzamelaars, een tentoon
stelling te Wilrijck aan de Heistraat 23 met als data 20 en 21 
april. 

In het kader van de tweede Campagne voor de Musea 
zal in het Postmuseum te Brussel een speciale filatelistische 
tentoonstelling, waar zeldzame Belgische stukken te aan
schouwen zullen zijn, opengesteld worden van 16 tot 31 ok
tober 1968. 

POST UIT PARIJS r Ä 
D. de Vries, Waalstraat 53' , Amsterdam-Z 

Rubriel(redacteur: 

CONTACTGROEP FRANKRIJKVERZAMELAARS 

In het februarinummer van het Maandblad werd mede
deling gedaan, dat de nieuwe voorzitter van „Hollandia" 
D. de Vries onder andere initiatiefnemer en leider van deze 
contactgroep is. Dit is niet geheel juist. Initiatiefnemer en 
voorzitter is mr. M. Vermeer te Amstelveen. De heer D. 
de Vries behartigt de belangen van het secretariaat. 

De contactgroep heeft intussen een bulletin doen verschij
nen, dat onder de naam „Marianne" aan alle leden is ver
zonden. Het voornemen bestaat om zaterdag 11 mei 1968 
in het Postmuseum in 's-Gravenhage opnieuw een bij
eenkomst te houden, waar van 11.00 uur af gelegenheid 
tot ruilcontact zal zijn en waar verder van 14.00 tot 16.30 
uur «en aantal interessante punten op het programma staat. 
De aangesloten leden zullen hierover rechtstreeks nadere 
mededelingen ontvangen. 

RODE RUGNUMMERS 
De wapenzegel 25 c. Mont-de-Marsan (Yvert nummer 

1469) is nu ook gezien met rode rugnummers, afkomstig van 
de rollen uit de automaten. Het blijkt echter dat er slechts 
enkele automaten van deze rollen zijn voorzien, onder an
dere die bij de ingang van het Park van Vincennes te Pa
rijs. Verwacht wordt dat deze zegel nog maar kort in circu
latie zal blijven, omdat zij zal worden vervangen door het 
nieuwe type „République" van Cheffer. 

BEROEMDE PERSONEN 
De op 25 maart 1968 verschenen zegels uit de serie „Be

roemde personen" die ook nu weer met toeslag ten be
hoeve van het Franse Rode Kruis werden uitgegeven, ver
tonen de afbeeldingen van Couperin en Desaix. 

Fran|;ois Couperin (1668-1733) behoorde tot een vermaar
de Franse familie van componisten en wordt als de groot
meester van het clavecimbel beschouwd, waarvoor hij 
veel muziek heeft geschreven. 

Louis Desaix de Veygroux (1768-1800) was legeraanvoer
der onder Napoleon met wie hij onder andere in Egypte ten 
strijde trok. De jonge generaal sneuvelde in de slag bij 
Marengo op 32-jarige leeftijd. 

DE STEMPELS VAN DAGUIN 
In de voortreffelijke publikatie van de Franse „Académie 

de Philatelie", het tijdschrift „Documents Philatéliques" — 
(waar blijft in ons land het orgaan waarin de Nederlandse 
gespecialiseerde deskundigen hun filatelistische kennis op 
zulk een eminente wijze in de openbaarheid kunnen bren
gen?) — wordt een aantal pagina's gewijd aan Eugene 
Daguin (1849-1888), de Franse ingenieur, wiens naam is ver
bonden aan het door hem uitgevonden apparaat, dat als 
eerste machinaal postzegels afstempelde. 

In het type „Daguin" bestaat een drietal soorten stem
pels: 

a. de zogenaamde dubbelring-tweelingstempels (in gebruik 
van 1884 af tot ongeveer 1952; 

b. de ringstempels met vierkante reclrmevlag (van 1923 af 
in gebruik tot heden); 
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c. de ringstempels met golflqnen (van omtrent 1950 tot 1965 
in gebruik). 

Omstreeks 1881 al begon bij de Franse PTT de wens te 
leven de steeds grotere stroom correspondentie machinaal 
te stempelen. Na verschillende proefnemingen, onder andere 
met een Engelse machine, werd op 4 mei 1884 de ingebruik
neming van de Daguin-machine officieel bekendgemaakt. 
Nadien wordt de uitvinding ook in België, Zweden, Chili, 
Oostenrijk, Roemenie en andere landen toegepast. 

Het type a (dubbelring-tweelingstempels) wordt na om
streeks 1900 steeds minder gebruikt; daarentegen komt het 
reclamevlagstempel vooral na de eerste wereldoorlog meer 
en meer in zwang. Door de ontwikkeling van de moderne 
stempelmachines raakt de methode Daguin hoe langer hoe 
meer in onbruik. Sinds 1963 worden de stempels van deze 
machine, volgens een officiële circulaire, niet meer als 
machinale vernietigingsstempels beschouwd. 

Geleidelijk verdwijnen de laatste van deze machines bij 
de Franse postkantoren. Er schijnt hier en daar nog een 
enkel apparaat in gebruik te zijn en voor stempelverza-
melaars moet het toch een bijzondere betekenis hebben dat 
we hier tegenover een uitvinding staan, die meer dan 83 
jaar lang bij de Franse posterijen in gebruik is geweest! 

IVOREN RODE-KRUISZEGELS 
REPlBUCftt FRANt^SE 

Lezers van deze rubriek vragen mij dikvirijls iets meer 
bijzonderheden over de toeslagzegels, die Frankrijk elk jaar 
omstreeks half december uitgeeft ten bate van het Rode 
Kruis. Dit soort zegels, dat als regel in twee waarden wordt 
uitgegeven (voor frankering van brieven en drukwerk) ver
toont afbeeldingen van zeer gespecialiseerde werken uit de 
Franse beeldende kunst. 

De laatst verschenen zegels zijn reprodukties van ivoren 
miniaturen uit het museum te Dieppe (Noord-Frankrijk). 
Het ivoor is een der oudste materialen voor het maken van 
kunstvoorwerpen. 

Van de twaalfde tot de vijftiende eeuw was Parijs het 
belangrijkste centrum voor de produktie van ivoren kunst
voorwerpen, die vooral religieuze voorstellingen hadden. 
Omstreeks 1665 vestigden zich in Dieppe de eerste ivoor
bewerkers, vermoedelijk omdat in die haven de schepen 
met ivoor van de Guineekust plachten aan te komen. Er 
ontwikkelde zich daar allengs een nationale industrie van 
kunstzinnige ambachtslieden die kopers uit Engeland, de 
Nederlanden, Duitsland en zelfs uit Rusland trok! 

In onze moderne tijd, nu synthetische grondstoffen zo
als plastic de plaats van het natuurprodukt hebben inge
nomen, kan men de afbeeldingen van deze beide (overigens 
anonieme) ivoren standbeeldjes — een fluitspeler en een 
vioolspeler — als een late hulde beschouwen aan een zo 
goed als niet meer voorkomend ambacht, waarvan de be
oefenaren ware meesters in hun kunst waren. 

VEILIG VERKEER 
Hierbij een afbeelding van het eerstedagstempel voor de 

zegel „Prevention Routière", uitgegeven op 24 februari 
1968 als propagandazegel voor Veilig Verkeer. 

BRIEF UIT LONDEN 

Twintig dagen nadat Nederland (met toeslag) „over de brug 
ging", komen de Britse Posterijen eveneens over de brug met vier 
waarden, die de bruggebouw sinds prehistorische tijden hier afbeel
den. De waarde van vier pence toont de prehistorische „Tarr 
Steps" van Exmoor in het graafschap Somerset in de kleuren pur
per, groen, bruinzwart en goud. De waarde van 9 pence geeft een 
beeld van de in 1733 door William Adam ontworpen brug te 
Aberfeldy in Perthshire, Schotland; kleuren: groen, bruin, blauw, 
roodbruin en goud. De zegel van Is. 6d. geeft een afbeelding — 
zij het niet in ieder detail — van het meesterwerk van de architect 
Thomas Telford, de Menai Hangbrug, in de kleuren blauw, groen, 
oranje, zwart en goud. Als bijzonderheid van deze zegel kan ver
meld worden, dat het Inschrift zowel in het Engels als in de taal 
van Wales voorkomt. 

Als moderne brug toont de zegel van Is. 9d. het langste viaduct 
in Europa, dat in de M(otorway) 4 (autosnelweg). Het werd ge
bouwd in 1965 en is 9.680 voet lang, de kleuren zijn hier groen, 
mauve, zwart, geel en goud. 

Het profiel van koningin Elizabeth is op alle zegels — op de
zelfde grootte, ook op de waarde Is. 6d., waarvan de foto nog niet 
is aangepast — in goud afgedrukt, de druk is in rotogravure op 
papier zonder watermerk, door Harrison and Sons Ltd.; alle zegels 
hebben forforstrepen. 

De volgende bijzondere emissie zal op 29 mei verschijnen, 
de oorspronkelijke datum van 1 juni — de zaterdag voor de 
voor j aars vakantiedag — was niet te handhaven. De vier bij
zondere zegels geven de volgende voorstellingen weer: 

4 pence - het eeuwfeesit van het Verbond van Vak
verenigingen, 

9 pence - de vijftigste verjaardag van het vrouwen
kiesrecht, 

Is. Od. - de vijftigste herdenking van de stichting 
van de Royal Air Force, 

Is. 9d. - de tweehonderdste herdenking van de eerste 
ontdekkingsreis van Kapitein Cook. 

Australië 
De Australische Minister van Posterijen heeft bekendge

maakt dat de zegels in de „oude" munteenheid, pond, shil
ling en pence niet meer geldig zijn, doch dat ze gedurende 
de volgende drie jaren — mits in hoeveelheden gelijk aan 
eenheden van 5 cents — tegen postzegels van decimale 
waarden omgewisseld kunnen worden. 

De nieuwe synthetische gom op basis van Polyvinyl Alco
hol is zo onzichtbaar dat een geringe hoeveelheid lichtgele 
kleurstof wordt toegevoegd om te kunnen zien of een zegel 
inderdaad gegomd is! 

Vier voor de „RoU" 
Tijdens het vijftigste Füatelistische Congres van Groot-

Brittannië zullen vier internationaal bekende filatelisten uit
genodigd worden de „Roll of Distinguished Philatelists" (de 
hoogsite Britse füatelistische onderscheiding) te tekenen. Dit 
viertal bestaat uit de heren Herbert J. Bloch (Verenigde 
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staten), Francis J. Field uit Sutton Coldfield, oudste Britse 
aëro-filatelist, Michel Liphschuitz uit Frankrijk, erkend des
kundige op het gebied van Russische postzegels en Dr. 
Achille Rivolta uit Italië, deskundige op het gebied van de 
postzegels en afstempelingen van Lombardije-Venetië. 

De medaille van het Filatelistische Congres gaat dit jaar 
naar onze collega Kenneth F. Chapman, hoofdredacteur van 
het grootste filatelistische weekblad „Stamp Collecting", 
waarvoor wij hem van deze plaats af gaarne onze geluk
wensen aanbieden. Hij is de eerste „beroepsfilatelist" die 
deze hoge eer te beurt valt. 

Byzondere „Penny Black" 
Robson Lowe veilde begin maart een bijzondere zwarte 

penny, de eerste emissie van Brittannië. De geschatte op
brengst was ƒ 4.325 maar op de veiling bracht deze zegel 
niet minder dan f 9.575 op! De zegel was afkomstig van 
plaat Ia, controleletters A-A, op briefstuk afkomstig van een 
brief van Bath naar Peckham, Londen, met „tombstone"-
stempel en een datumstempel van 2 mei 1840, vier dagen 
voordat de zegel voor frankering geldig was. 

Wie zoekt naar de regionale zegel van Wales, waarde 6 
pence met fosforstrepen, kan dit zoeken staken; de zegel 
bestaat niet! Gibbons, die deze waarde oorspronkelijk wel 
catalogiseerde, zal dit ongedaan maken. Andere regionale 
zegels, die niet met forforstrepen bestaan, zijn Wales Is. 3d. en 
Noord Ierland 6d. en Is. 3d. 

Goedkope reclame door de poster^en 
Plaatselijke autoriteiten die bijzondere publiciteit wensen 

te maken kunnen via de posterijen dit nu goedkoop doen. 
Wanneer een stad de aandacht wenst te vestigen op bijvoor
beeld een tentoonstelling, reclame wenst te maken voor 
de stad als vakantie-oord of badplaats kan zij dit thans vlug 
en voordelig doen door middel van een stempelvlag op de 
brieven. Een plaatselijke campagne kan in ongeveer twee 
weken tot stand komen. 

Wanneer het over het gehele land nodig is duur het wat 
langer; ongeveer zes weken. Hoezeer dit toeneemt blijkt uit 
het aantal dat 104 in 1963 was en steeg tot 339 in 1967. Om 
een voorbeeld te ncemen: binnenkort zal in een stad van iets 
meer dan 100.000 inwoners in drie stempelmachines een 
„vlag" worden geplaatst met aankondiging van een bijzon
der evenement. Dit kost £ 50 als „eerste aanslag" plus £ 3 per 
„vlag" plus £ 1 per stempelmachine per week, zodat gedu
rende vier weken de kosten £ 71 (ongeveer f 615) bedragen. 
Maar daarvoor worden meer dan 3.500.000 brieven voorzien 
van een „kleine advertentie" voor circa 4 cent per stuk. Goed
koper kan het haast niet, tenminste als men 200 kleine ad
vertenties zou plaatsen om het gehele land door te reizen. 
Wanneer dezelfde campagne een geheel jaar zou duren, 
kwamen de kosten uit op £215 voor 45.500.000 „kleintjes", 
ongeveer 800 stuks voor 4 cent! En de posterijen verdienen 
er ook nog — iets — aan. 
Londen, 2 april 1968. CHRISTIAN HOUSTON AUF. 

LUCHTPOST 
Rubriekredacteur; R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O. 

NEDERLAND 
Met het begin van het nieuwe seizoen op 1 april 1968 zijn 

verschillende nieuwe lijnen in bedrijf gesteld. Voor verza
melaars van Nederlandse luchtpost volgt hieronder een 
kleine opsomming: 

Lufthansa: München-Amsterdam (in zoverre interessant 
omdat vorig jaar alleen post voor Innsbruck met deze lijn 
werd meegegeven en niet post voor München zelf); 
Lufthansa: Bremen-Amsterdam. Nederlandse post zal niet 
naar Bremen worden vervoerd; 
T.A.P. (de Portugese luchtvaartmaatschappij): eerste 
vlucht Lissabon-Brussel-Amsterdam. Geen postverzending 
op traject Amsterdam-Brussel. 

Nagekomen nieuws: zo juist werd mij een stuk voorge
legd gevlogen met de eerste SAS DC 9-vlucht Kopenhagen-
Amsterdam op 18 oktober 1967. Het betrokken stuk heeft 
echter weinig aërofilatelistische waarde aangezien het aan
komststempel 23 oktober aangeeft. 

Verder werd mij getoond van de eerste IBERIA-vlucht 
op 1 november 1967 Amsterdam-Malaga de speciale enve
lop uitgegeven door de betrokken luchtvaartmaatschappij. 
Het stuk draagt een maatschappijstempel met tekst Am
sterdam - Madrid - Malaga / IBERIA / SCHEDULED / FIRST 
FLIGHT / 1 NOVEMBER 1967 / vliegtuig. Het stuk heeft 
eveneens een aankomststempel van 1 november. 

Van de eerste KLM-vlucht Amsterdam-Freetov/n werd 
mij post getoond uit België en Luxemburg. Van de retour
vlucht zijn de volgende trajecten bekend. Freetown-Monro
via, Freetown-Las Palmas (aankomststempel 6 november 
1967), Freetown-Amsterdam (aankomststempel 5 november 
1967), Monrovia-Freetown. 

BELGIË: 
De Pers- en Propagandadienst van de Sabena maakt be

kend dat op 5 april 1968 een dienst is geopend tussen Brus
sel en Alicante. Ter gelegenheid hiervan is de post, die ver
voerd werd met deze vluchten, zowel te Brussel als te Ali
cante, voorzien van een speciale stempel. 

OOSTENRIJK: 
De persdienst van de AUA maakt bekend dat op 1 april 

1968 bij de eerste vlucht Graz-(Linz-)Frankfurt een bijzon
der stempel is gebruikt te Graz. 

Tev^ens zal de AUA op 18 mei 1968 haar lijndienst openen 
van Wenen naar Tel Aviv. Voor die verzamelaars, die zelf 
hiermede post willen zenden, meld ik dat de stukken uiter
lijk 14 mei om 24.00 uur op „Postamt 1150 Wien Flug" aan
wezig moeten zijn. De port bedraagt oS. 3.50 plus oS. 0.60 
per vijf gram luchtport. 

SCANDINAVIË 
SAS Trans Azië Vlucht: deze al vermelde vlucht op 4 

november 1967 heeft buiten de Scandinavische landen nog 
een speciaal stempel opgeleverd namelijk te Bangkok. Dit 
stempel is van vrijwel hetzelfde type als dat gebruikt in de 
Scandinavische landen. 

NEDERLAND (zweefvliegen): 
In juni 1968 zullen de wereldkampioenschappen zweefvlie-

gen in Polen worden gehouden. 
Vier Nederlanders zullen hieraan deelnemen en om hun 

uitzending financieel mogelijk te maken vraagt de Konink
lijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart een bijdrage 
van de aërofilatelisten. 

Een ieder die tenminste ƒ 10,— stort op postrekening 
17 96 18 van de KNVvL te 's-Gravenhage onder het motto 
,,WK Polen" zal te zijner tijd een kaart uit Polen ontvan
gen met bijzondere zegel of een speciaal stempel. 

Zoals bekend is, wordt tijdens wedstrijden in Polen veel 
post met zweefvliegtuigen meegegeven en worden de stuk
ken voorzien van verscheidene fraaie stempels. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Rubriekredacteur. 

W J A F R van den Clooster baron Sloet tot Everio 

Bovensteweg 6, Mook 
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De UNIDO-zegels 

Zoals in het maartnummer van het Maandblad al werd 
bericht geeft de postadministratie van de Verenigde Na
ties in april een 6 cents- en een 13 centszegel uit ter ere 
van de „United Nations Industrial Development Organiza
tion-UNIDO", de VN-organisatie voor industriële ontwikke
ling. 

De uitgiftedatum is nader bepaald op 18 april in plaats 
van 15 april, zoals oorspronkelijk was vastgesteld. De kleu
ren van de nieuwe zegels zijn respectievelijk blauw/rood en 
bruin/blauw. 

Een van de grootste problemen van het huidige mens
dom is de economische vooruitgang der ontwikkelingslan
den van de wereld. De industriële ontwikkeling van deze 
naties is een eerste vereiste voor de vooruitgang van de 
levensstandaard van tweederde van de wereldbevolking 
en dit was de reden voor het in het leven roepen van de 
UNIDO bij besluit van de Algemene Vergadering van 17 
november 1966. 

De UNIDO heeft zijn hoofdkwartier gevestigd in Wenen. 
Behalve met de werkzaamheden voortvloeiende uit haar 
doelstelling houdt de organisatie zich bezig met studies en 
onderzoekprogramma's op het gebied van de industrialisa
tie en ordent zij de werkzaamheden der verschillende bu
reaus en commissies van de Verenigde Naties op dit ter
rein. 

iliiii-pwilltlitillMWF 

yNITEDMTIONS-miTIMSJillES 

Luchtpostzegel 
Ook de uitgiftedatum van de luchtpostzegel van 20 cent 

is nader vastgesteld op 18 april 1968. De kleuren van deze 
zegel zijn blauw, groen en purper. 

Nieuwe gebruikszegel 
De nieuwe 6 centszegel, waarvan de uitgifte oorspronke

lijk was vastgesteld op 16 januari 1968, zal pas op 31 mei 
in omloop komen. De oplage van de zegel is 4.000.000. Zie 
ook deze rubriek in het iVIaandblad van januari 1968, blad
zijde 27. 

Luchtpost 
Op 31 mei 1968 — zo ligt het in het voornemen van de 

VN-postadministratie — worden tevens uitgegeven een 
nieuwe 13 cents-luchtpostkaart en een 13 cents-luchtpost-
brief. Dit is het gevolg van de nieuwe luchtposttarieven. 

De postkaart wordt in een eerste oplage van 456.000 
exemplaren gedrukt door de Eureka-Carlisle Company te 
New York, foto-offset in vier kleuren; de luchtpostbrief 
verschijnt in een eerste oplage van 500.000 stuks en wordt 
vervaardigd door de Finse drukkerij Suomen Pankin Seteli-
paino. 

Oplagecüfers: 
Van de onderstaande VN-zegels zijn in omloop: 

4 cent UNICEF 2.334.989; 
11 cent COFFEE AGREEMENT 1.888.682. 

Herdrukken 
Op de aangegeven data werden de volgende herdrukken 

voor de verkoop vrijgegeven: 

4 cents gebruikszegel (eerste herdruk), 26 januari 1968; 
5 cent smalle envelop met ingedrukte zegel (eerste herdruk), 

31 januari 1968; 
20 cent gebruikszegel (tweede herdruk), 8 februari 1968. 

IN 1969: TENTOONSTELLING TWINTIG JAAR RAAD 
VAN EUROPA 

De Raad van Europa viert op 5 mei 1969 zijn twintigste 
verjaardag. Op het terrein der filatelie zal aan deze ge
beurtenis te Düsseldorf een „Europäischer Salon" worden 
gewijd. 

De „Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Briefmarken-
Sammlervereine e.V." gaat deze „Salon" inrichten met 
medewerking van de „Deutsche Bundespost" en van de 
„Arbeitskreis Vereintes Europa" — de verzamelaarsvereni
ging Verenigde Naties/Verenigd Europa. De expositie wordt 
ondergebracht in het Landesmuseum Volk und Wirtschaft. 

Gedurende de gehele maand mei 1969 zullen de uitgezocht-
ste EUROPA-verzamelingen te bewonderen zijn, verzame
lingen, die in hun volledigheid nog nooit op een tentoon
stelling zijn te zien geweest. 

Vooraanstaande kenners op dit gebied hebben spontaan 
de uitnodiging naar Düsseldorf te komen aangenomen. 

Zij, die van dit bericht kennisnemen en nog belangrijke 
Europa-verzamelingen weten te signaleren, kunnen ervan 
verzekerd zijn dat graag en spoedig zal worden onderzocht 
of ook de eigenaars van die collecties een uitnodiging tot 
deelneming zullen ontvangen. 

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat het er voor de be
oordeling niets toe doet of een verzameling al eerder naar 
een bekroning heeft gedongen. Het komt bepaald dikwijls 
genoeg voor dat er verzamelaars zijn, die werkelijk schatten 
bezitten maar die nu eenmaal geen „tentoonstellingsambitie" 
hebben. 

Alle correspondentie betreffende deze aangelegenheid 
dient te worden gericht aan de eerste voorzitter van de 
„Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Briefmarken-Sammler
vereine e.V.", de heer Hans Paikert, 404 Neuss, Breite
strasse 70, Postfach, Duitse Bondsrepubliek. 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

KERSSEËLS 
As 'n gevolg van die groot afstande en die menigte van 

klein posagentskappe, het dit onprakties geblyk om in Suid-
Afrika seëls met toeslag uit te gee. Tog verskyn daar twee 
keer per jaar spesiale seëls, met Kersfees en Paasfees, wat 
vir 1 c per stuk verkoop word en waarvan die opbrings vir 
die bestryding van tuberkulöse bestem is. Hulle is geen 
posseëls nie en kan nie vir frankering gebruik word nie. 
Maar hulle word deur die Staatsdrukkery vervaardig en deur 
die poskantoor onder privaat verenigings versprei wat hulle 
met die verkoop belas. 

Die seëls verskyn gewoonlik in die vorm van boekles. Maar 
hierdie jaar het hulle vir die eerste keer soos 'n velletjie 
verskyn: vyf rye van vier seëls, met 'n klein randjie daar
omheen. Op die syrande staan: ondersteun Sonskyn Tehuise 
koop Kersseëls / Support Sunshine Homes - Buy Christmas 
Stamps; bo en onder: Prevent T B - Buy Christmas Stamps / 
Voorkom tering - koop Kersseëls. Die twintig seëls vorm 
saam die landkaart van Suid-Afrika en op elke seël is 'n 
inheemse voel in natuurlike kleure afgebeeld, met sy naam. 
Die geheel maak 'n besonder vrolike indruk en die seëls was 
bale populêr hierdie jaar. 

NOG 'N 3 C-SEËL 
Ons gaan nie diep op hierdie nuwe seël in nie. Die druk 

verskil nie van die vorige nie, behalwe de nuwe silinders: 
238 (donkerblou) en 239 (sagrooi). Die tanding is 14 x 14, die 
seëls is uitgegee in veile A en B, elkeen van honderd seëls, 
twintig rye van vyf. 

BOETESEËLS 
Boeteseëls het nog altyd op die agtergrond gebly. Daar 

is min variasie en as mens hulle eenkeer het, nou ja, dan 
hou die belangstelling ook omtrent op. Eintlik heeltemal ten 
onregte. Die boeteseëls gee bale moontlikhede vir spesiaal-
versamelaars en in teenstelling met bale ander lande is hulle 
vrolik gekleur. 
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Begin Desember 1967 het daar eindelik 'n bietjie beweging 
begin kom. Vier waardes, die 1 c, 2 c, 5 c en 10 c, het 'n 
nuwe druk deurgemaak. HuUe wyk oënskynlik nie van die 
vorige uitga we af nie. Maar daar is drie belangrike verskille: 
a) die omramings is almal van dieselfde plaat gemaak, sowel 
Engels as in Afrikaans; b) die seels is nou in velle van 
honderd gedruk; c) vir die eerste keer is daar silinder-
nommers. 

Van elke waarde is daar twee panele, wat nie deur letters 
aangedui word nie, maar wat van mekaar onderskei kan 
word deurdat die een Afrikaans, en die ander Engels bo 
het. Die seëls is op Switserse papier gedruk met die R S A 
watermerk, tête-bêche. HuUe is met twee silinders gedruk: 
vir die raam, wat by alle seëls dieselfde is: silinder 227. 
Dit is ligrooi vir die 1 c waarde, pers vir die 2 c, die 5 c 
is blou, die 10 c rooibruin. Die syfers is deur die tweede 
silinder gedruk waarvan die nommers mekaar opvolg: 228 
vir die 1 c, die 2 c: 229, die 5 c: 230, en die 10 c: 231. Tanding 
is 15 X 14; dit loop in die bo en onderrand deur. 

Globaal gesien is mooi en helder kleure gebruik, wat goed 
uitkom teen die donker syfers. Die druk moet in alle opsigte 
as geslaag beskou word. 

Rubriekredacteur: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

125 jaar Zwitserse postzegrels 
De „Schweizer Briefmarken Zeitung" van maart her

denkt het feit dat op 1 maart 1843 de eerste Zwitserse post
zegels werden uitgegeven: de 4 en 6 Rappen kantonale ze
gels van Zürich. De zegels waren bestemd als port voor een 
brief in het lokale respectievelijk kantonale verkeer en daar
om was op de zegels aangegeven „LOCAL TAXE" respec
tievelijk „CANTONAL TAXE". De lokale zegels waren ech
ter wel geldig in het kantonale verkeer en omgekeerd en 
het door Hans Hunziker geschreven artikel laat ons ver
schillende afbeeldingen hiervan zien. Als topstuk toont de 
voorzijde van de omslag van het blad een aangetekende 
brief van Greifensee naar Wildberg met een paartje van 
de 6 Rappen en een zegel van 4 Rappen, gestempeld op 26 
november 1844. Het stuk heeft zich in de verzamelingen 
Lichtenstein en Burrus bevonden en is sinds 1964 in handen 
van een onbekende verzamelaar. 

De „Cotton-Reels" 
Iets minder oud, „slechts" 118 jaar, zijn de „Cotton Reels" 

(letterlijk vertaald katoenklossen) zoals de eerste vier ze
gels van Brits Guyana in de filatelie bekend zijn. Arnhard 
von Klenau schrijft hierover in hetzelfde blad en als zijn 
gegevens juist zijn komen onze voorvaderen er niet zo best 
af. Hij vertelt dat Brits Guyana wel in 1814 officieel een 
Britse kolonie is geworden, maar dat de Britten al sinds 
1781 met Nederlanders en Fransen om het bezit van het land 
vochten. De Nederlanders zouden in 1793 een po&tdienst in
gericht hebben, maar deze werkte zo onbevredigend dat de 
Engelsen in 1797 iemand zonden om de zaak te reorganise
ren. Van 1810 tot 1813 liep de postroute van Engeland naar 
Brits Guyana over Suriname, daarna over Barbados. In 
1839 kwam de postdienst in handen van de politie en werd de 
dollar als munteenheid ingevoerd. 

Op 1 juli 1850 verschenen de eerste vier zegels: 2, 4, 8 en 
12 cent. Het waren ter plaatse op primitieve wijze vervaar
digde zegels, bestaande uit een stempelafdruk met lands-
naam en waarde-aanduiding, gedrukt op gekleurd papier. 
Het postverkeer was zeer gering omdat van de paar hon
derdduizend inwoners maar een zeer klein deel kon le
zen en schrijven. Daar er ook nog geen verzamelaars wa
ren en speculatie in postzegels een nog onbekend begrip 
was, zijn de zegels dan ook zeer zeldzaam (maar nog niet 
zo zeldzaam als nummer 9 van deze kolonie, waarvan 
slechts één exemplaar bekend is). Van de 2 cent, gebruikt 
als lokaalport in de hoofdstad Georgetown maar spoedig bui
ten koers gesteld, zijn tien exemplaren bekend: vier losse 
zegels en drie paartjes op brief. Als unicum is er dan nog 
een foutdruk op blauw papier in plaats van op roze papier. 

De 4 cent is minder zeldzaam, maar toch bestaan hier
van slechts 30 ä 50 exemplaren. Bij de 8 cent weer een 
unicum: een ongebruikte zegel op brief. De 12 cent komt 

het meeste voor, maar hier onderscheiden we vier kleur
nuances: lichtblauw, blauw, donkerblauw en indigo. Als we 
nu nog vertellen dat er waarschijnlijk ten minste drie ver
schillende oplagen zijn geweest, dat er door de gebrekkige 
wijze van drukken vele afwijkingen zijn en dat men deze 
zegels ook nog kan verzamelen met de parafen van de post-
ambtenaren die op de zegels werden geplaatst, zal de lezer 
wel tot de conclusie komen, dat dit niet een verzamelge-
bied is om direct aan te beginnen. Toch verrijkt het de 
filatelistische kennis van de „gewone" verzamelaar, als hij 
van deze dingen ook eens een keer iets gehoord heeft en dat 
is de reden waarom we er wat uitvoeriger op in gegaan zijn. 

Filatelistisch allerlei 
halen we ditmaal uit de beide maartnummers van het 
Duitse blad „Der Sammler Dienst". 

In zijn rubriek „Rund um die Philatelie" wijst Joachim 
Krebs erop dat vele organisatoren van ruildagen of an
dere filatelistische evenementen het aanvragen van een tij
delijk postkantoor en een bijzonder stempel noodzakelijk vin
den, maar door de sterk gestegen kosten hiervan raken ze 
snel in de rode cijfers. Door de veelheid van bijzondere 
stempels gaat „alles" verzamelen ook hier niet meer op 
en krijgen deze stempels alleen een plaatselijke of regionale 
betekenis. Ook in Nederland gaat het deze kant uit! 

In dezelfde rubriek een waarschuwing naar aanleiding 
van een echt verhaal: Een verzamelaar had om zijn post
zegels goed te kunnen bekijken een zwenkbare lamp aan
geschaft met een 200 watt peer erin. Hij had deze lamp 
juist vlak boven zijn zegels ingesteld, toen de telefoon ging. 
U raadt het al, ook onder Duitse filatelisten bevinden zich 
breedsprakige lieden en toen onze man bij zijn zegels 
terugkwam waren al zijn zegels netjes omgekruld. Met per
sen kwam nog een heleboel goed, maar enkele vouwtjes 
waren niet te vermijden. 

In zijn „Brief aus den Niederlanden" weet H. te Brake 
ons te vertellen dat in 1969 een Rembrandtzegel zal wor
den uitgegeven ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van 
de grote schilder. 

Op twee zegels van Zuidwest-Afrika is de Duitse taal 
teruggekeerd, iets waarover zich natuurlijk onze oosterburen 
verheugen. Op de vellen van de emissie met de beeltenis 
van president Swart worden beurtelings drie talen naast el
kaar gebruikt, Afrikaans, Duits en Engels. Wat hiertoe de 
aanleiding is geweest is niet bekend, of zou het zijn omdat 
op deze wijze zo'n groot aantal combinaties te maken is? 

Als u zich nog herinnert wat ik vorige maand over Olym
piadezegels schreef, dan zult u met mij na het lezen van 
onderstaand, letterlijk vertaald, bericht gaan zeggen: het 
begint al. 

De Duitse handel heeft de prijs van de TAB-serie van de 
Grenoble-uitgifte van Joegoslavië, waarvan de oplaag slechts 
8000 series bedraagt, vastgesteld op 40 DM. Met een prijs
stijging moet rekening worden gehouden. 

De Filat'elistische Dienst verhuisd 
Zoals wij al in het februarinummer hebben bericht zijn 

met ingang van 1 januari 1968 de Filatelistische Dienst van 
de Centrale Directie van PTT en de Filatelistische Dienst 
van het Districtspostkantoor 's-Gravenhage tot één dienst 
samengevoegd en geplaatst onder de Hoofddirectie Poste
rijen. Hoofd van deze nieuwe dienst is de inspecteur der PTT 
J. J. M. Kiggen. 

De feitelijke samenvoeging van de twee afdelingen heeft 
dezer dagen plaatsgehad. De Filatelistische Dienst is sinds 
1 april gehuisvest in de Bezuidenhout op de vierde verdie
ping van het gebouw „Wereldhaven" aan de Prinses Beatrix-
laan 11 te 's-Gravenhage. Telefonisch is de dienst te bereiken 
onder nummer (070) 85 27 00. 

Een commissie, waarin de hoofddirectie Post, de centrale 
afdeling Organisatie en Efficiency en het postdistrict 's-Gra
venhage met de heer Kiggen samenwerken, bestudeert vra
gen die met de reorganisatie samenhangen, zoals het dienst
betoon van PTT aan filatelisten en handelaren. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

AANMELDING NIEUWE LEDEN 
De volgende verenigingen hebben het verzoek gericht tot 

toetreding als lid van de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen : 
a. Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-Verzamelaars; 
b. Vereniging Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Am

sterdam; 
c. Internationale Vereniging „Philatelica"; 
d. Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. 

Dit verzoek tot toetreding is het resultaat van zeven 
maanden onderhandelen met deze niet bij onze Bond aan
gesloten vier belangrijke verenigingen, onderhandelingen 
door het Bondsbestuur geëntameerd. 

Wij hebben onze verenigingen op 21 februari 1968 van deze 
aanvrage tot toetreding in kennis gesteld, nadat op de 
voorzittersvergadering van 27 januari de stand van zaken 
was uiteengezet. Deze voorzittersvergadering besliste daar
op op 16 maart 1968 een Buitengewone Algemene Vergade
ring te houden, teneinde enige door ons en door boven
genoemde vier verenigingen gewenste Statuten- en Regle-
mentsvirijzigingen te doen bekrachtigen. 

Deze Buitengewone Algemene Vergadering, waarvoor 
tegen onze verwachting in grote belangstelling bestond, 
heeft na ampele discussie besloten de voorgestelde Statuten
wijziging (principieel inhoudende: één stem per vereniging 
plus één stem voor elk vol honderdtal verenigingsleden) te 
accepteren. De aanvaarding van dit bestuursvoorstel ge
schiedde met slechts 20 stemmen van vier' verenigingen 
tegen. 

De aanpassing van het reglement aan deze Statutenwij
ziging, tevens inhoudende stemming bij volmacht en het 
elimineren van de passages handelende over „Stichtingen", 
werd daarna unaniem, zonder hoofdelijke stemming, aan
vaard. 

Het Bondsbestuur is nu gerechtigd de vier verenigingen 
na de officiële „Voorhangtermijn" van drie maanden als 
lid aan te nemen; dus op 21 mei 1968. 

Wij hopen dan ook op de Bondsdagen op 24 mei te Eind
hoven de vertegenwoordigers dezer vier verenigingen weer 
in ons midden te zien en hartelijk welkom te heten. 

AANNEMING VAN NIEUW LID 
In december 1967 is kennis gegeven van de aanmelding 

voor het Bondslidmaatschap van de Postzegelvereniging 
„De Oude Jan" te Delft. 

Na de publikatie van deze aanmelding als lid zijn geen 
bezwaren binnengekomen. Mede gelet op het bepaalde in 
artikel 5 der statuten, heeft het Bondsbestuur besloten deze 
kandidaat met ingang van 1 april 1968 aan te nemen als 
lid van de Bond. 

Wij heten deze vereniging van harte welkom en spreken 
de hoop uit dat ons nieuw lid actief aan het verenigings
leven van de Bond zal deelnemen. 

Het adres van de secretaris is: L. van Velzen, Piet Hein-
straat 47 te Delft. 

SECRETARIAAT 
Alle voor de Bond bestemde correspondentie van algemene 

aard te adresseren aan de eerste secretaris: C. Muys, Pioen
weg 25, 's-Gravenhage-7, telefoon (070) 68 27 28. 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren wende men 
zich tot de beheerder: mr. T. J. B. van der Meyden, Chopin-
laan 87, Groningen, telefoon (05900) 5 31 78. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 
Telefoon (08300) 2 59 06. 

De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 
Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Tele
foon (08300) 2 60 29. 

Aanvragen voor het lenen van boeken te richten tot de 
Gelderse Bibliotheek, alle overige correspondentie aan de 
beheerder. 

De catalogus van de aanwezige werken wordt met het in 
1965 uitgegeven supplement toegezonden na overmaking 
van ƒ 1,25 op postrekening 90 21 31 van de Gelderse Biblio
theek te Arnhem. 

„De Poststempels van Nederland" door O. M. Vellinga 
In de opgave in het maartnummer hierover moet de 

volgende wijziging worden aangebracht: 
Nu de verenigingen „Nederlandsche Vereeniging van Post

zegelverzamelaars", I.V. „Philatelica", „Rotterdamsche Phi
latelisten Vereeniging" en „Hollandia" zich als lid van de 
Nederlandse Bond hebben aangemeld, heeft het Bonds
bestuur besloten ook voor leden van deze verenigingen het 
werk tegen de verlaagde prijs van ƒ 30,— beschikbaar te 
stellen. 

Bestellingen via (afdelings)penningmeester van de vere
niging of met overlegging van een lidmaatschapskaart (die 
onmiddellijk geretourneerd wordt). Postgiro 85 34 66 ten 
name van: Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen te Arnhem. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels welke men wil laten keuren moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: mr. G. W. A. de 
Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage-1. 

STICHTING FILATELIE 
Het bestuur van de Stichting Filatelie heeft in zijn laatst 

gehouden vergadering besloten mr. P. J. C. Schipper te 
Rotterdam aan te wijzen als vijfde lid van het bestuur. 

In verband hiermede zal de heer Schipper zijn functie als 
lid van het Bondsbestuur op de aanstaande Bondsverga
dering neerleggen. 

STUDIEGROEPEN 
BELGIË 

Deze studiegroep heeft haar eerste bijeenkomst gehouden 
op 16 maart 1968 ten huize van de leider, de heer G. Kuiper, 
Trans 21 te Arnhem. Verzamelaars uit België en Duits
land waren ook aanwezig. Op deze zeer geanimeerde bi j 
eenkomst, waarop druk werd geruild, werden belangrij lïe 
besluiten genomen. Om te beginnen zal het eerste mede
delingenblad worden samengesteld dat binnen afzienbare 
tijd zal verschijnen. In 1968 zal tenminste nog één nummer 
worden gepubliceerd. 

Bovendien zal in november 1968 de tweede bijeenkomst 
ten huize van de gastvrije leider worden georganiseerd. 
Een aanvang is gemaakt met het aanvullen en verbeteren 
van een stempellijst, welke in het mededelingenblad zal 
worden afgedrukt. De studiegroep is eveneens begonnen 
met de bestudering en de verzameling van gegevens over de 
serie 1868, waarvan volgend jaar de honderdste verjaardag 
wordt herdacht. Aan de ter gelegenheid van dit jubileum 
te organiseren tentoonstelling in België zal door leden van 
de studiegroep worden deelgenomen. Kortom een prachtige 
start. 

Aanmeldingen als deelnemer en medewerker kunnen 
nog steeds worden ingezonden aan de heer G. Kuiper, 
Postbus 48 te Arnhem. 

DUITSLAND 
Een prettig geluid; leiders voor deze groep hebben zich 

opgegeven. Als (althans voorlopig) voorzitter zal optreden 
de heer A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22 te Vlijmen (Noord-
Brabant) en als secretaris de heer F. Jacobs, Botteskerk-
singel 19 te Amsterdam (18). Ook met deze studiegroep kan 
nu worden begonnen. Aanmeldingen als deelnemer kunnen 
aan genoemde heren worden ingezonden. 

Indien u bovendien in de gelegenheid bent uw medewer
king te verlenen voor beschrijving van een bepaald deel 
van dit verzamelgebied, wilt u dit dan tegelijkertijd opge
ven? 
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AUSTRALIË, NIEUW-ZEELAND, OCEANIE 
Enige verzamelaars hebben verzocht na te gaan of er be

langstelling bestaat voor de oprichting van een studie
groep voor deze verzamelgebieden. Of hieraan gevolg kan 
worden gegeven moet worden gepeild aan de hand van de 
aanmeldingen, die van belangstellenden worden ontvangen. 
Geïnteresseerden worden verzocht hun aanmelding in te 
zenden aan de heer J. J. de Bake, Poelenburg 258 te Zaan
dam. 

Van eventuele medewerkers wordt gaarne een opgaaf in
gewacht van hetgeen zij in een uit te geven mededelingen
blad willen behandelen. 

JAPAN en OUD CHINA: 
de heer W. Metzelaar, Celebesstraat 34 te 's-Gravenhage. 
ULTRAVIOLET: 
de heer G. H. F. Meijer ing., Sarphatistraat 109 te Amster
dam; 
ZUID-AZIË: 
de heer G. H. Hillen Sr., Jan Evertsenstraat 255 te Amster
dam-W. 3 (17); 
ZWITSERLAND: 
de heer P. O. M. van Hasselt, Prins Hendriklaan 87 te 
Utrecht. In de maand april 1968 zal de eerste bijeenkomst 
voor de deelnemers worden georganiseerd. 

Aanmeldingen als deelnemer aan de overige studie
groepen kunnen worden ingezonden aan: 

Assumburg 70, 
Amsterdam-
Buitenveldert. 

C. G. VAN VEENENDAAL, 
Bondsvertegenwoordiger 
Studiegroepen. 

Mededelingen van de Federation internationale de Phiiatéiie-FIP. 
De persdienst van de FIP meldt; 
1. Ongetande uitgiften. 

Volgens een besluit van het FlP-congres van Amsterdam 
worden alle ongetande uitgiften, die tegelijkertijd met nor
maal getande zegels na 1 januari 1968 verschenen zijn of 
verschijnen zullen, in het vervolg op de lijst geplaatst van 
uitgiften, die op internationale, nationale of plaatselijke ten
toonstellingen van bij de FIP aangesloten verenigingen niet 
mogen worden getoond. 

2. Opper Yaffa. 
Sinds enige tijd worden verscheidene uitgiften aangeboden 

van een land, dat zich „Opper Yaffa" noemt. Het ministerie 
van verkeer van de republiek Zuid-Yemen, op welks gebied 
dit voormalige sjeikdom ligt, verklaart dat in het genoemde 
gebiedsdeel niet eens een postkantoor bestaat. Ook „Opper 
Yaffa" valt volgens het besluit van het FlP-congres van 
Amsterdam onder de landen, welker uitgiften op internatio
nale, nationale of plaatselijke tentoonstellingen van bij de 
FIP aangesloten verenigingen niet mogen worden getoond. 

3. Opdruk op een Belgisch velletje. 

Het „United National Relief and Works Agency for Refu
gees („UNRWA") te Brussel heeft een particuliere opdruk 
„Thanksgiving Day" op het vluchtelingenvelletje van België 
van maart 1967 aangebracht. Het velletje met opdruk wordt 
met een toeslag van 1500% van de nominale waarde verkocht. 
Dit particuliere vignet mag op internationale noch op natio
nale of plaatselijke tentoonstellingen van bij de FIP aange
sloten verenigingen worden getoond. 

4. FlP-jaarboek. 
De FIP heeft een jaarboek doen verschijnen, waarin de 

volgende belangrijke publikaties zijn opgenomen: de statuten, 
de samenstelling van de besturen van de FIP en haar com
missies, het algemene tentoonstellLngsreglement en het re
glement voor luchtpostverzamelingen, jeugdverzamelingen 
en motiefverzamelingen, alsmede de definitie van schadelijke, 
misbruikte en ongewenste uitgiften. 

De honderd bladzijden tellende brochure is verkrijgbaar bij 
de voorzitter van de commissie voor de pers van de FIP, de 
heer P. Seguy, postbus 33, 6632 Saarwellingen, Duitse Bonds
republiek, tegen inzending van drie internationale antwoord
coupons of overmaking van DM 1.50. 

VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopij-blad (in duplo) en tezamen 
met de mutatie-strookjes en de maandstaat voor 
de komende maand, in het bezit te zqn van de 
administrateur u i ter lük op de volgende d a t a : 
me inummer : 18 april 1968 
jun inummer : 21 mei 1968 
juHnummer: géén verenigingsnieuws. 
H . H . Secretarissen en Leden-administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s t r ik t aan de 
genoemde da ta te houden. 

1. 
N E D E R L A N D S G H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T 

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . Secr.: Mr. L. C. de Oude , 
's Gravelandseweg 682. Schiedam. Tel. (OIO) 26 03 93 . 
Ledenadm. : J. Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen. T e l . 
(010) 34 34 26. 

Wijziging: Secretariaat Amsterdam. Secr.: Hr . A. W. A. 
Tofohr, Hoofdweg 75 (bel), Amsterdam (W.). 

Afdelingssecretariaien : 
A L K M A A R : C. Groet, Coornhertstraat 16, Alkmaar . 
A L P H E N a. d. Rijn: J. C. Meijer, Zaalbergstraat 52, 

Alphen a. d. Rijn. 
A L M E L O : A. H . Jansen, Goudsbloemstraat 8, Almelo. 
A M S T E R D A M : A. W. A. Tofohr, Hoofdweg 75 (bel), 

Amsterdam (W.). 
A P E L D O O R N : B. ten Hoopen, Jacht laan 134, Apel

doorn. 
A R N H E M : E. J. Bergman, Eendrachtstraat 12-1, 

Arnhem. 
B O D E G R A V E N : T . C. Rieuwerts, Spoorstraat 44, 

Bodegraven. 
B O S K O O P : C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 
D E V E N T E R : J. v. d. Saag, Fr. v. Mierisstraat 13, De

venter. 
E P E : IJ. V. d. Veer, Gelriaweg B-I, Epc. 
G O O I en E E M L A N D : E. G. Loeber, Tesselschadelaan 

18, Hilversum. 
D E N H A A G : J. J . L. Hesselt van Dinter, Valkenbos-

kade 342, Den Haag . 
H A A R L E M : D. G. Prins, Gen. Foulkeslaan 24, Aerden-

hout . 
K R O M M E N I E : Mevr. J. C. v. Haeften-Metz, Phoe-

nixstraat 4, Krommenie. 
L E I D E N : Drs. A. L. Beker, Wilhelminapark 8, Oegst-

geest. 

L E L Y S T A D : W. H. Schraal. B. 20, Lelystad. 
L O C H E M : B. Frank, Char l . de Bourbonlaan 19, 

Lochern. 
M O N S T E R : F. A. J anmaa t , Choorstraat 62E, Mon

ster. 
N I J M E G E N : B. A. Ont rop , NijhofTstraat 9, Nijmegen. 
O U D E W A T E R : Drs. K. G. Lamsvelt, Kon. Juliana-

straat 7, Oudewater . 
S T E E N W I J K : G. A. Talen, Pr. Bernhardstraat 74, 

Steenwijk. 
S U R I N A M E : Joh. Peek, P.O.B. 403, Paramaribo. 
T W E N T H E : J. T h . Friesen, Rembrandts t raat !8 , 

Goor. 
U T R E C H T : A. Dusée, Niftarlakeplantsoen 15,Utrecht. 
V L A A R D I N G E N : P. J. Slangen, Merellaan 45, Vlaar

dingen. 
V O O R B U R G : Mevr. J. E. Klein-Schuil, Het Zicht 

162, Den Haag . 
V O O R S C H O T E N : Dr. E. Ta lman , Pr. Bernhardlaan 

46, Voorschoten. 
W . - F R I E S L A N D : F. L. Zack, Oranjestraat 10, Hoorn. 
De Alg. Vergadering zat worden gehouden op zaterdag 

27 april 1968 om 11 uur in de cantine van Fluor Neder
land N.V. , J . J. Hamelinkstraat 4-6, Haar lem. Agenda: 
Opening. 1. Verslag buitengew. Alg. Verg. d.d. 16-12-'67. 
2 . Verslag 1967. 3 . Verslag penningm. over 1967. 4. Ver
slag Dir. Rondzending over 1967. 5. Rappor t financiële 
commissie. 6. Begroting voor 1969. 7. Contributievaststel
ling voor 1969. 8. Verkiezing bestuursleden. 9. Benoeming 
financiële commissie. 10. Toetreding tot de Ned. Bond van 
Filatelisten Verenigingen. 11. Plaats volgende Alg. Ver
gadering. 12. Rondvraag. Sluiting. 

De ajdeling ^s-Gravenhage herdenkt op zaterdag 11 mei 
Ï968 haa r 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan or
ganiseert zij, met medewerking van ons hoofdbestuur een 
landelijke ruïldag voor alle leden in den lande, in de 
Houtrust rotonde te 's-Gravenhage van 13 tot 18 uur . 
Nadere mededelingen ontvangen de leden van de afde
lingsbesturen. De secretaresse van het organisatiecomité 
is Mevr. J. E. Klein-Schuil, Het Zicht 162, 's-Gravenhage. 
Tel . 66 80 36. 

2. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „BREDA" . Secr.se: 

Mevr. A. Cramerus-van den Wildenberg, Weth. Rom-
boutsstraat 62, Breda. Tel. 32307. De Cramerus-plaquette 
is voor 1967 toegekend aan de heer B. A. Schoemaker te 
Breda, om zijn enorme werk, dat hij als sectiehoofd voor 
onze vereniging heeft willen doen in de laatste 15 jaar. 

De heer van Dongen zal op 22 april een lezing houden 
over de voorafstempelingen (precancels) van de U.S.A. 

Ledenvergadering op maandag 22 april, 19.30 uur, Graan-
beurs. 

Jeugdbijeenkomst: zondag 5 mei, 10 uur, Graanbeurs . 
3. 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A " , A M S T E R D A M . Secr.: A. D. 
Aeijelts, Tolakkerweg 82, HoUandsche Rading. Tel. 
02157-489. 

Ledenvergadering: vrijdag 26 april 1968, 20.15 u. Hotel 
, ,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Overleden: 642 E. A. E. Schicht. 
4. 

' U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
G I N G . Wnd.secr.r P. O. M. van Hasselt, Prins Hendrik
laan 87, Utrecht . 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 
dinsdag 20 april a.s. om 8 uur n.m. in , .Tivoli", Lepelen
burg, Utrecht . 

Geroyeerd wegens wanbetaling: F. Beran, H a m b u r g 28, 
Duitsland. 

Landenwedstri jd: Beeld- en Themaverzamelingen. 
Goede Veiling met vele kavels waarbij ook restanten en 
stokboeken. Verloting. 
5. 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G . 
Secr.: C. Muys, Pioenweg 25, 's-Gravenhage. Ledenad
ministrat ie: A. v. Woerekom. Alexanderstraat 9, 's-Gra
venhage. 

Bijeenkomst: 18 april 1968 in Diligentia, Lange Voorhout 
5, 's-Gravenhage. 
6. 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G „ P H I L A T E -
L I C A " . Secr.: Drs. H . G. Kruidenier, de Mildestraat 23, 
VGravenhge . Tel . (070) 24 12 70. Beheerder Centraal 
Ledenregister: N. F. Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage. Tel . (070) 39 08 57. Directeur van het 
Rondzendverkeer : Ph. Smulders, Weimarstraat 376, 
's-Gravenhage. Tel . (070) 33 37 90. 

Mededelingen: 
Alg. Ledenvergadering. De algemene ledenvergadering 

(voorjaarsvergadering) zal worden gehouden op zaterdag 
4 mei 1968 om 10.30 uur te Utrecht in één der zalen van 
Hotel-Café-Restaurant Smits, Vredenburg 14. O p de 
agenda staan o.a. de jaarverslagen 1967 van de secretaris, 
de alg. penningmeester en van de directeur van het Rond
zendverkeer, benevens een voorstel tot contributie-ver
hoging. 
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Ledenaantal O p 15 maar t 1968 waren 10 666 personen 
als lid der vereniging ingeschreven 

Overleden Tot ons leedwezen moeten wii het overlijden 
vermelden van de volgende leden der vereniging Hh 152, 
W A Schomagel, Hoek van Hol land, W n 547 J J van 
Boven, Vlissingen, Ze 1700 F J R Kortenhorst , Zwolle, 
Vo 4876 H J Beckers, Venlo , Xd 8670 J J A Meijer, 
Hengelo (O ) , Sd 363, Mevr J H A C Muller, Slie-
drecht en At 3963, G Jeremiasse, Amersfoort 

Afdelingen 
Ter viering van het 40-jarig bestaan organiseert onze 

afdeling E N K H U I Z E N op 19 en 20 april a s een ten-
toonstelhng, die wordt gehouden in de Technische School, 
Kuipersdijk 13, Enkhuizen Openingstijden op 19 april 
van 16 tot 22 uur en op 20 april van 10 tot 17 uur 

De in het maar tnummer opgenomen volledige hjst der 
afdehngssecretariaten en -bijeenkomsten is in de periode 
15 febr -15 maart 1968 als volgt gewijzigd 

Afd ALBLASSERDAM Secretaresse is thans mevrouw 
M Takken-Docters van Leeuwen, Beatrixsingel 21 , Hen
drik Ido Ambacht 

Afd G J PEELEN (Brumisse) Secr S de Konmg, 
Oudestraat 13, Bruinisse 
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R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E -
N I G I N G Secr G C Tops, Schiebroeksesmgel 19, Rot-
terdam-12, tel (010) 22 86 78 Leden-adm P W van 
der Stel, van Wijngaardenlaan 72, Rot terdam-26 Tel 
(OIO) 19 23 16 

Adresverandertngen Uitsluitend schriftelijk opgeven aan de 
ledenadmmistrateur Opzegging van lidmaatschap voor 
1 december schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) aan de 
secretaris 

Betaling contributies uitsluitend op girorekening 517293 
t n V R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V F R -
E E N I G I N G , admm contributie, Ro t te idam 

Clubmiddagen elke zaterdag 15-17 30 uur, in „De Heu
vel", St Laurensplaats 5, Rot te rdam 

Clubavonden elke donderdag 19 30-22 30 u u r in „ D e 
Gunst" , Brielselaan 192 Rot te rdam 

Ledenvergaderingen in 1968 dinsdag 23/4, 28/5, 25/6, 
27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12 in de grote zaal van het 
Groothandelsgebouw Hoofdingang A, Stationsplein, 
Rot terdam Aanvang 20 uur , zaal open 19 30 uur , in 
luli géén vergadering 

Europoort Ruilbeurs enige zaterdagen per seizoen, 9-18 
uur , datum en plaats worden afzonderlijk bekendgemaakt 

Afdeling Aankoop Administrateur A J Koekkoek, 
Obreenstraat 26a, Rotterdam-4 tel (010) 24 54 30 Be
talingen uitsluitend op girorekening 574915 ten name van 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereenigmg, afd Aankoop 
Rotterdam 

Afdeling Bibliotheek gelegenheid tot lenen en terugbe
zorgen in clublokaal , De Heuvel" , elke zaterdag 15 30-
16 30 uur 

Afdeling Rondzendingen Hoofdadministrateur J Jaars-
veld Plassingel 10, Rotterdam-8, tel (010) 28 59 15 Be-
tahngen van blanco boekjes en aankopen mtduitend op 
girorekening 403893 ten n a m e van de administrateur der 
Afdeling Rondzendingen van de Rot terdamsche Phila
telisten-Vereeniging, Rot terdam 

Afdeling Rondzending Poststukken, Administrateur W 
Schilperoort, Herman Robbersstraat 90-E, Rot te rdam-1, 
tel (010) 12 29 29 Betalingen van blanco enveloppen en 
aankopen uitsluitend op girorekening 560616 ten name van 
de Directeur der Afd Rondzending Poststukken van de 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging Rot terdam 

Afdeling Veiling Directeur C H W Heusdens, Postbus 
619, Rotterdam, tel ( 0 1 0 ) 2 4 4 8 7 1 Betalingen \an hXanco 
kavelbladen, abonnementsgeld veilinglijsten en aankopen 
uitsluitend op girorekening 655177 ten name van Rotter
damsche Philatelisten-Vereeniging, Rot te rdam, Afd 
Veiling, Rot terdam 

H E E F T U V R A G E N O F M O E I L I J K H E D E N , 
W E N D U T O T H E T B E S T U U R ' 

Overleden 2040 J H van Krieken, Schiedam en J C 
Piek, Poortugaal 

Verkiezing Voorzitter Tot voorzitter werd tijdens de jaar
vergadering met algemene s temmen gekozen de heer 
I r A van der Heyden 

Bestuursverkiezing Tijdens de jaarvergadering werden 
de heren W H Erwich en C H W Heusdens als be
stuurslid herkozen Ter vervulling van de vacature, ont
staan door het overlijden van de heer Donker, werd ge
kozen de heer E Mager, terwi|l wegens de uitbreiding 
van het Bestuur als lOe bestuurhd werd gekozen de heer 
C A Crepin 

Verkiezing Raad van Toezicht de heren H H P Codeeen 
J C van Putten werden tijdens de jaarve igadenng her
kozen als hd, resp plv hd van de R a a d van Toezicht 

Jaarverloting Tijdens de jaarvergadering werden de 
prijswinnaars bekendgemaakt van de jaarverloting 1967 
De desbetreffende hjst is aanwezig bij de secretaris, pen
ningmeester, de ledenadministrateur, alsmede m het 
clublokaal aan de St Laurensplaats 
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P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ A M E R S 
F O O R T " , Secr B J van den Berg, Kelvmstraat 11-B, 
tel (03490) 1 53 01 

Bijeenkomsten elke 4e donderdag van de maand in 
Hotel , ,Monopole" te Amersfoort 

Leider rondzendverkeer M P Bergers, Vinkenweg 20, 
Soest Met ingang van 2 april 1968 iedere zaterdag open-
luchtruilbeurs op Zonnehof, Amersfoort 
9 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „ D E P H I 
L A T E L I S T " Leden-admmistrateur B W de jong , Adm 
de Ruyterweg 204, Amsterdam 

Bijeenkomsten Dinsdagavond 7 mei ledenvergadering, 
dinsdagavond 21 mei ruilavond Beide in Krasnapolsky, 
Kleine Zaal, ingang Warmoesstraat Aanvang 20 uur 

Overleden I r J van Duin, Amsterdam 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A , A M S T E R 
D A M Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam 

Bijeenkomsten 23 april , 14 en 28 mei, Societeitsavonden 
I n de op 12 maar t gehouden ledenvergadering werd onze 
Commissaris, de heer Leo Wijmkamp, tevens met de functie 
van Vice-Voorzitter belast 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
G L O B E " Secr I r T h van der Feijst, Klein Amerika-
weg8A, Renkum, tel (08373) 32 10 Ledenadministratie 
Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 10, Zutphen 
Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, 
Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum-
Heelsum, Rheden-de Steeg, Velp-Rozendaal , Wagenm-
gen, Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
19 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , O N D E R L I N G C O N 
T A C T " Nieuw secretariaat de heer G A R Schuur-
biers, Kastanjelaan 124, Bergen op Zoom 

Bijeenkomst iedere 2e dinsdag van de maand Daar de 
heer Jager voor enige tijd naa r het buitenland is heeft de 
heer Kuipers zijn functie als Voorzitter overgenomen 
20 

K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B B E V E R W I J K 
Secr W W M Visser, Plantage 97, Beverwijk Tel 
(02510) 2 61 82 

Bijeenkomsten 22 april kienen, kleine veiling, 29 april 
veiling, 13 mei kienen, kleine veiling 

Onze bijeenkomsten worden gehouden in ,,De Opgang 
Florastraat 2, Beverwijk Aanvang steeds 19 30 uur 

Het Bestuur dankt al degenen, die hebben medege
werkt om de Tweede Philatelistische Ruil- en Beursdag op 
31 maar t jl tot een succes te niaken 

N I E U W G I R O N U M M E R Onze penningmeester, de 
heer W Marcusse heeft op n a a m van Penningmeester van 
de K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B B E V E R W I J K 
een nieuw gironummer gekregen, nl nr 1558745 

U gelieve de contributie, de betalingen voor de rond
zendingen, etc in het vervolg op dit nieuwe gironummer 
te voldoen 
22 
N E D P H I L V E R „ D E V E R Z A M E L A A R " , B U S S U M 
Secr H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden, tel (02159) 
1 68 70 

Vergaderingen iedere 2e m a a n d a g van de maand in Cafe-
Rest ,,De Harmonie" , Brinklaan 112, Bussum Aanvang 
8 uur 

Ruilbeurs iedere donderdagavond in Centrum ,,de 
Fngh" , Nijverheidswerf 22, Bussum Aanvang 7 uur 
26 

D O R D T S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ D E 
P O S T J A G E R " Secr A L Blonk, Henri Polakstraat 154, 
Dordrecht Tel (01850)4 04 28 

Ledenvergadering vrijdag 3 mei a s m gebouw „Patr imo
n ium" , Lange Breestraat 24/26, Dordrecht Aanvang 7 30 
namiddag 

Contact avonden vrijdag 19 april en vrijdag 17 mei a s , 
zelfde plaats en tijd 

Contributie 1968 De leden worden verzocht de contributie 
ad ƒ 10,— per omgaande te willen voldoen op giro 53 38 78 
ten name van de penningmeester van de Postjager, Dor
drecht 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr 
L Burghoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven, tel (040) 
6 25 16 

Bijeenkomsten Vergadering elke Ie woensdag van de 
maand , waarvoor convocatie wordt toegezonden 

Geroyeerd wegens wanbetal ing W v d Bogaart en 
C D Schouten, beide Eindhoven 
28 
„ P H I L I P S " P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , E I N D 
H O V E N Secr esse Mevr T h J A Neggers-Meurs, M r 
Rijkenstraat 36, Veldhoven 

Eerstvolgende bijeenkomsten 6 mei , 3 jun i , 5 aug , 2 sept , 
7 okt , 4 nov , 2 dec , 1968 in de kantine van de afd 
USFA aan de Schouwbroekseweg Aanvang 20 00 uur 
35 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ G R O N I N G E N " 
Secr R A Talens, Koeriersterweg 34, Groningen, tel 
(05900) 5 25 45 Ledenadm J M Offnnga, De Sav 
Lohmanplein 2b, Groningen, tel (05900) 3 31 30 

Bijeenkomsten elke vierde m a a n d a g van de maand in 
Huize Maas, Vismarkt ZZ 52, Groningen Aanvang 
20 uur , zaal open voor ruilen 19 uur 

O p 11 mei a s zal m bovengenoemde zaal weer een 
grote veiling worden gehouden Vele interessante kavels 
werden hiervoor reeds door onze veilingmeester verza
meld, naast een belangrijke collectie Nederland zullen 
ook kavels van andere landen ter tafel worden gebracht 
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij onze veilingmeester 
d h r J Lagaay, De Savornin Lohmanple in 12a, Gro
ningen, tel (05900) 3 28 63 
36 
N E D E R L A N D S G H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R E E 
N I G I N G „ O P H O O P V A N Z E G E L S " , H A A R L E M 
Secr M W V d Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede 

Algemene vergadering donderdagavond, 8 uur 25 april 
a s , in de aula van de A H Gerhardschool, ingang Poort 
Raaks, Haar lem 

Nog altijd niet hebben alle leden hun contributie 68/69 ad 
ƒ 1 0 , — voldaan Willen de achterblijvers dit nu eindelijk 
doen via postrekening 245576 ten name van „Penning
meester O H v Z , H a a r l e m " Stelt u het nu s v p niet 
langer u i t ' 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R L E N " Secr 
C van Dishoeck, Lintjensstraat 21 , Heerlen 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst donderdag 

2 mei in het Pancratiushuis, Nobelstraat, Heerlen, zaal 5 
om 8 uur Verloting Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur 
40 

' s - H E R T O G E N B O S S C H E V E R E N I G I N G V A N 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr J M H Pou-
leijn, P Breughellaan 4 , Vugh t 

Ledenvergadering op woensdag 24 april 1968 om 20 uur 
in ,,Cosmopoliet", Snellestraat 49, Den Bosch Grote vei
ling 
41 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R S U M & 
O M S T R E K E N " Secr A W Ebrecht , Hilversum, O u d e 
Amersfoortseweg 116 Tel ( 0 2 1 5 0 M 3 5 21 

Ledenvergadering 16 mei 1968 (zaal open 19 30 uur) Elke 
zaterdagmiddag R U I L B E U R S van 14 00-1700 uur Al 
deze bijeenkomsten worden gehouden in de Openbare 
Leeszaal, 's-Gravelandseweg 55, Hilversum 

Wegens vertrek naa r een ander werelddeel heeft de voor
zitter, de heer I r L Ku ipe r zich genoodzaakt gezien zich 
uit het bestuur terug te trekken, terwijl de heren Dr J F 
Suyver (vice voorzitter/veilingmeester) en C P Tieleman 
(penningmeester) de tijd gekomen achten hun plaats Voor 
jongeren vacant te stellen Aan alle drie genoemden werd 
voor de vele diensten, de vereniging bewezen, het erelid
maatschap aangeboden De heren Kuiper en Suyver ver
vulden bijna 25 j a a r h u n bestuursfunctie de heer Tiele
man was van de oprichting af een actief lid 

Als nieuwe bestuursleden werden gekozen de heren G v d 
Broeck, Hilversum, ten Kate laan 5 , A H Bonefaas, Hil
versum, Joh Geradtsweg 132 en H D Kennedy, Loos-
drecht, Prinses Beatrixstraat 27 resp als voorzitter, pen
ningmeester en veilingmeester 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S , L E I D E N Secr H Gaykema, De 
Sitterlaan 15, Leiden, tel (01710) 4 27 02 

Vergadering woensdag 24 april 1968 Gewone agenda 
met veiling, verloting en na afloop ruilen De vergadering 
vindt plaats in het Logegebouw, Steenschuur 6, Leiden, 
aanvang 20 00 uur precies 

Jeugdafdeling Bijeenkomst donderdagavond 9 mei 
1968 in Huize , ,Over ' t Hoff", Gerecht 10, Leiden, aan
vang 7 uur 

Overleden 360 P W G Pool, Oegstgeest 
Deze maand werd het 500ste lid ingeschreven, namelijk 

1 2 6 F G J v d Broek, Alphen a/d Rijn 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ Z U I D - L I M -
B U R G " Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 

Eerstvolgende bijeenkomsten 22 april , ledenvergadering, 
Beursavond op 6 mei 1968, Ledenvergadering 20 mei 
44 

P O S T Z E G E L C L U B G R O O T V E L D H O V E N Secr 
G J Ruts, Korte Kruisweg 46 Meerveldhoven 

Ruilavond iedere 2e m a a n d a g v d maand , waarvan 
convocatie wordt toegezonden 
49 
P O S T Z E G E L V E R E E N I G I N G „ S A N T P O O R T " Secr 
G J H Bos, Char l de Bourbonlaan 22, Santpoort Tel 
(02560) 87 99 Penningmeesteresse Mevr P A Schut-
v d Berg, Kerkweg 135, Santpoort , tel (02560) 89 27 
Contr ƒ 9 , — per j aa r Giro 19103 Directeih- rondzend
verkeer heer A A de Groot, Terrasweg 77, Santpoort-N 
Tel (02560) 87 19 
Giro rondzendverkeer P V S 276084 

Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond van de 
maand in Gebouw „ C U S A " , Hoofdstraat 117, Santpoort-
Dorp 
51 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G Z E E U W S C H VLAAN
D E R E N Secr I r W D G Toorenman, Fr 
Halslaan 20, Terneuzen 

De contributie voor het verenigingsjaar 1968 ad ƒ 10,— 
gelieve men tes tor ten op g i ronummer 515987 ten n a m e 
van Alg Bank Neder land N V , Herengracht 7, Terneu
zen, ten bate van Postz Ver Zeeuwsch-Vlaanderen om 
incassokosten te voorkomen 

Bijeenkomsten De algemene vergaderingen worden in de 
eerste week van iedere m a a n d gehouden in cafe Maandag , 
Terneuzen Convocaties worden tijdig toegestuurd 
52 

„ V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ T I L B U R G " T E T I L B U R G Secr W van 
Erve, Insuhndeplem 5, T i lburg Tel (04250) 2 64 64 

Ledenvergadering 1 mei in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvelring, Ti lburg 
55 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ I J M U I D E N " Secr 
G Velthuizen Linnaeusstraat 99 

Bijeenkomsten elke tweede en vierde maandag van de 
maand m Hotel , .Kennemerhof ' ' Kennemerlaan 116, 
I Jmuiden 
57 

P O S T Z E G E L C L U B K O N N E D E R L Z O U T I N -
D U S T R I E N V , H E N G E L O ( O ) Secr W B Kortink, 
Bruggenmorsweg 69, Enschede, tel (05420) 1 39 96 

Bijeenkomst Eerstvolgende ledenbijeenkomst 6 mei 1968 
m de cantine van het Hoofdkantoor Aanvang 8 uu r , zoals 
gebruikelijk weer met verloting, ruilen, enz 
64 

P O S T Z E G E L V E R D R A C H T E N Secr E Haak , 
Commissieweg 2, Beetsterzwaag Telefoon (05126) 13 71 

Bijeenkomsten Elke eerste dinsdag van de maand in de 
Henk Oosterhuiszaal a a n de Torenstraat Drachten Aan
vang 20 uur 

Mededeling Met ingang van heden wordt het secre
tariaat waargenomen door de heer Haak, zie adres boven 
Verzoeke alle correspondentie a a n dat adres te richten 
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67. 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ Z W I J N D R E C H T EN O M S T R E K E N " . Secr.: 
J. C. Kooijmans, Rot terdamscweg 62, Zwijndrecht, tel. 
(01850) 2 73 95. 

Bijeenkomsten: in gebouw „de Horst" , Emmastraat , 
Zwijndrecht. 

Ledenvergaderingen: op de dinsdagen 7 mei en 4 jun i ; 
contactavonden op de dinsdagen 21 mei en 18 juni . Aan
vangstijd voor de bijeenkomsten van 4 en 18 juni is 19.30 
uur . Voor alle overige 20.30 uur . Bij voldoende belang
stelling zal er op za terdag 25 mei a.s. een excursie worden 
georganiseerd met als hoofddoel Eindhoven met bezoek 
aan Evoluon en de nationale postzegeltentoonstclling 
, ,Philex". Nadere inlichtingen zullen per convocatie ge
schieden. 

Inzending van veilingkavels is alleen mogelijk bïj het 
secretariaat. De kosten bedragen voor de inzender slechts 
5 % met een m i n i m u m van ƒ 0 , 1 0 per geveild kavel. 
69. 
F I L A T E L I S T E N V E R . V E E N D A M EN O M S T R E K E N 
Secr.: J . D . Neuteboom, E. E . Stolperlaan 24, Veendam. 

Bijeenkomsten: donderdag 9 mei in de oude Kandelaar . 

Zaal open om 7 uur n .m. Kwartjesverloting en korte in
leiding. 
71. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R I E L A N D E N P U N T " 
Secr.: W . Bulles, St. Paulusstraat 1, Vaals. 

Ruilavond: 10 mei in lokaal Scheffers, Maastrichterlaan 
100, Vaals. 
75. 
S.K.F. - P O S T Z E G E L C L U B „ F R I M A R K E T " , V E E 
N E N D A A L . Secr.: C . v. d. Dikkcnberg, Klaas Katerstraat 
46, Veencndaal . 

Bijeenkomsten: donderdag 2 mei V E I L I N G en dinsdag 
28 mei R U I L A V O N D . Aanvang 8 u u r in de cantine van 
de S.K.F., Veenendaal . 
77. 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ H Q O G E Z A N D -
S A P P E M E E R " . Secr.: G. J . M . Vlek, Erasmuswcg 129, 
Hoogezand. Tel . (05980) 37 17. 

Ledenbijeenkomstenlrmlavonden dit seizoen nog op maandag 
6 mei en 10 j u n i ; aanvang 8 u u r in Hotel Struvé te Sappe-
meer. O p de ledenbijeenkomsten zijn veilingen gepland 
op 10 juni , 7 okt. en 2 dec. Mater iaal hiervoor indienen 
bij de heer L. Kroon, Asterstraat 14, Sappemeer. 
79. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M . Secr.: 
A. Voe tman , Placiusstraat 3, Appingedam. 

Vergaderingiruilavond: vrijdag 3 mei '68, 19.30 uur in het 
„ W a p e n van Leiden" . A.B.G. van het Postzegelen, en 
Bingo-gezelschapspcl. 
85. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K . Secr.: 
A. C . M . V. d. Nes, Jan van Kuikweg 191, Heemskerk. 

Bijeenkomsten: 26 april, ruilen en vergadering; 10 mei, 
ruilen en kienen; 24 mei, ruilen en lezing over de post-
historie van de I Jmond . 

Betalingen: Alle gelden behalve rondzendverkeer op re
kening 160239 Nutsspaarbank, t.n.v. R. Jager, P V H . -
Rondzendverkeer op rekening 498968 Ned. Midd . Bank, 
ten name van Postzegelvereniging Heemskerk. 
97. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R E N V E E N " . 
Secr.: M . Blaauw, Tjcpkemastraat 32, Heerenveen. 

VergaderingIruilavond: 2e maandag van de maand in ' t 
Baken, Heerenveen. Aanvang: 7.00 uur . 

Contributie: voor 1968 s.v.p. storten op postrekening 
866.273 ten n a m e van de heer L. Hoogkamp, Loll. Adema-
laan 42, Oranjewoud. 

1̂̂ :27 ME 1968'^ 
iVEhsILQ 

Bijzonder poststempel 
ter gelegenheid van de 
elektrificatie 
van het baanvalc 
Venlo-Keulen 

Met ingang van de zomerdienstregeling van de Neder
landse Spoorwegen (26 mei 1968) wordt de elektrificatie 
van het baanvak Venlo-Keulen in gebruik gesteld. Ter ge
legenheid hiervan zal op maandag 27 mei 1968 te Venlo 
een bijzonder poststempel worden aangewend. Op die dag 
zal in de hal van het station Venlo een brievenbus zijn ge
plaatst. De in deze bus ter post bezorgde stukken zullen 
met het bijzondere stempel worden afgestempeld. 

De elektrificatie van dit baanvak was bovendien voor de 
Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten (N.V. 
S.P.) aanleiding een herinneringskaart uit te geven, die 
deze verdere modernisering van het spoor\wegverkeer uit
beeldt. 

Behalve deze herinneringskaart is door de N.V.S.P. een 
bijzondere envelop uitgegeven met het oog op de door haar 
in juni 1969 te organiseren zesde Internationale Tentoon
stelling van Philatelisten onder het Spoorwegpersoneel. Deze 
tentoonstelling wordt onder de naam SPOORPHILEX '69 
te Utrecht gehouden. De envelop, uitgegeven ten bate van 
het Tentoonstellingsfonds Spoorphilex '69, memoreert bo
vendien de eerste vijf internationale tentoonstellingen op 
dit vlak. 

De mogelijkheid bestaat kaart en/of envelop, voorzien van 
Europazegel 1968 of Zomerzegel 1968 20 cent (spoorbrug 
Culemborg) afgestempeld met het bijzondere stempel 
„elektrificatie baanvak Venlo-Keulen", toegezonden te krij
gen. De kosten bedragen: 
a. met Europazegel: kaarten ƒ 0,75; enveloppen ƒ1,—; 
b. met Zomerzegel: kaarten ƒ 0,90,—; enveloppen 

f 1,10. 
Bestellingen, uitsluitend tegen vooruitbetaling, bij de heer 

A. van Woudenberg, Lindenlaan 5, Warnsveld, giro 125 03 08, 
onder vermelding van KE en/of EE plus aantal, indien 
frankering met Europazegel, en vermelding van KZ en/of 
EZ plus aantal, indien frankering met Zomerzegel wordt 
verlangd. 

A i A ^ A ^ 
» % to t Ï 0 % 
korting op onze 
winlcclprijz«n 

Special« aanbieding D.D.H. tegen 50% Yvert * * 
Vele nrs. echter ook leverbiar te^en 50%. 

Nederlanal 
« 8 / « ' « 
*5«/59»» 
550/55»* 
550/55° 
556/60** 
556/60» 
578/81** 
578/81° 
602/06** 
673/77** 
685/89** 
692/96** 
699/03** 
735/39 
749/53** 
763/67» 
783/87» 

4,75 
1,80 

14.50 
12.50 
26.50 
25.— 
1 1 , — 
10,75 
12.— 

5.25 
5.— 
5.25 
6.50 
5.25 
5.— 
2,75 
3,75 

Pib. 56/57** 8,75 
Pib. 58/59***3,75 
Pib. 58/59»« 
D. 25/26° 

*3.75 
4.25 

trlan Barat 
26wrd.**kp l5,25 
Levering zo lang de 
Franco boven f 100, 
Minimumorder f 20 

661/62 
663/67 
668/70 
671/72 
673/74 
675 
681/85 
686/90 
699 
701/02 
703/06 
712/14 
717/22 
723/24 
725/27 

1.25 
3,15 
2.75 
1.40 
1.25 
0,65 
5.50 
4.— 
0,25 
1 . — 
2,40 
3.— 
4.50 
2.50 
1.90 

728/32 
733/35 
736/41 
751 
752/54 
757/58 
762/76 
788/93 
794/96 
797/99 
804/12 
813/14 
815/16 
817/18 
819/21 

2.75 
3.25 
5.— 
0.65 
2.50 
1.25 
3.75 
3,75 
1,50 
1.90 
9,— 
1.75 
1,40 
1,40 
1.50 

822 
823/24 
825/28 
829 
833/37 
842/45 
846/51 
852 
853/55 
856/57 
858/59 
860/63 
864 
865 
BI. 15/17 

0,45 
1.40 
4.50 
0,40 
1.75 
2.25 
5.— 
0,50 
1,50 
0.65 
1,50 
1.90 
0.55 
0.50 
6,— 

GELECENHEIDSKOOPJES 
Rusland 1966 138 zegels en 3 blokken ° f20 .— 
China 76 stuks (22 kpl . series) ° f 5.75 
Roemenië 12 motiefseries 1963/65 (75 stuks) °. Yvertfr. f68.75. 
winkelwaarde f23.70 voor f 11.25. 
Nederland 18 verschillende fdc's E 66/82 cat. f33.50. slechts 
f23.50. 
Pracht collectie blokken van 4 Frankrijk** van 1948 to t 1960, 
los per serie in blok van 4 k 75% Yv. fr. 
TSJECHO-SLOWAKIJE** tegen 50»/i Yvert tussen de nrs. 800 
t /m 1500. ook blokken uit deze periode. 

voorraad strekt. 
—. Betaling binnen 8 dagen. 
.—. Advertentie maartnummer is nog geldig. 

POSTZEGELHANDEL J. G. J. v. d. KIND 
'•-Gravenhage, Papcstraat 15. Tel . 070-11 19 11. Giro 14300. Banic: A i g . B. Ncd . 

i i i i i i ww^^^i^^^m 

NEERLANDIA 
INSTEEKBOEKEN 
Band: kunstleer of linnen. Met goudop-
druk. Prima houtvri j carton. Pergamijn 
stroken. 

Leverbaar in 
11 verschillende Uranus 23,2 x 32 
groottes en 
uitvoeringen 

Voorbeeld: biz. 
R; 10,5 X 16,5 cm 8 

cm 16 
11,5 X 19 cm 20 
17,5 X 24 cm 20 

strook 
48 

192 
UO 
180 

prijs 
1,25 
5,65 
3,85 
8,— 

ALBUM FABRIEK NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11. Tel. 030 - 88 08 34 - Gi ro 35.20.03. 

Spotgoedkope samenstellingen bij vooruitbetal ing! 
2000 versch. wereld f 2 0 , — ; 1000 versch. wereld ƒ8,50; 500 versch. 
wereld f3,75;500versch.gr. form. Hongar i je f 14,—; 150 idem D.D.R. 
f5 .25 , 100 idem Roemenië f2 .50 . 100 Idem C.S.R. f 2 ,25 ; 200 idem 
China f 3,75; 1(XX) idem Rusland bijna alle compl. series f 8 5 , — . 
Portokosten f 0,60 extra. 

P. den Hartigh 
Dijk 102 - Postbus 34 - G i ro 125 50 21 - Broek op Langedijk 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraaf 18, Goor 
Telefoon (05470) 2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of iliustraties danken wU, behalve de 
verschillende postadministratles. Pater Cyprianus in Rome, de heer Kranenburg 
in Teheran en New Stamps In Londen. 
Voor inlichtingen en/of illustraties,  speciaal van verschillende Midden en 
Zuidamerikaanse en van sommige Aziatische landen, dl« ertoe bU kunnen 
dragen, de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wU ons van harte 
aanbevolen. 
K Dit teken Is geplaatst bij uitgiften die verboden zfjn voor tentoonstellingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlPliJst is In het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeid. De verzamelaars zijn evenwei gewaarschuwd. 

EUROPA 

ALBANIË 
153'68. Vijfde congres landbouwcoöperaties. 

25 q. H a n d omvat korenaar, ijzerconstructie. 
65 q. Trekker. 
I . lO l . Koe. 

253'68. Geiten en bokken. 
15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 q. en 1.40 1. 

303'68. Zef Joebani 150 j aa r geleden geboren. 
25 q. en 1.75 1. Portret van deze patriot . 

74'68. Wereldgezondheidsorganisatie 20 jaar . 
25 en 65 q. en 1.101. Symbolische voorstelling. 

A N D O R R A (FRANS) 

iO
P

A
 

0.30 

r POSTES 

ANDORRf: 

294'68. Europazegels. 
0.30 en 0.60 F. Gemeenschappelijk CEPT*)motief. 

BELGIË 

Februar i /maar t '68. Spoorwegzegels; locomotieven. 
1 fr. bruin, 2 fr. grijs, 3 fr. geelgroen, 4 fr. oranje, 5 fr. don
kerbruin, 6 fr. violet, 7 fr. groen, 8 fr. oranjerood en 9 fr. 
l ichtblauw. Elektrische locomotief no. 122. 
10 fr. grijsgroen, 20 fr. donkerblauw, 30 fr. violet en 40 fr. 
mauve . Elektrische locomotief no. 126. 
50 fr. roodviolet, 60 fr. violet, 80 fr. bruin . Elektrische 
locomotief no. 160. 
100 fr. groen, 200 fr. violetbiauw en 300 fr. rood. Diesel
elektrische locomotief no. 205. 
500 fr. geel. Dieselelektrische locomotief no. 210. 

164'68. Honderd j aa r drukkerij van postzegels in 
Mechelen. 
1 fr. grijs. Reprodukt ie van de in 1866 uitgegeven zegel van 
1 c. met afbeelding leeuw. 

164'68. Serie historische gebeurtenissen. 
2 fr. blauw, rood, paars en zwart . Gezicht op Geraards
bergen en rol papier waaraan zegel van Boudewijn V I . 
3 fr. oranje, rood en zwart . Versterkt kasteel van Theux
Franchimont en gestileerde weergave van slag van de zes
honderd Franchimontezen. 
6 fr. blauw, bruingrijs en zwart . Neolithische mijnbouw en 
archeologische ontdekkingen van Spiennes. 
10 fr. geel, bruin, grijs en zwart. Romeins voorwerp en 
weergave van de stad Wervik. 

294'68. Europazegels. 
3 fr. groen, goud en zwar t ; 6 fr. rood, zilver en zwart . 
Gemeenschappelijk CEFT*)motief. 

BULGARIJE 
M a a r t ' 68 . Negende jeugdfestival. 

2, 5, 13, 20 en 40 st. Verschillende symbolische voorstel
lingen. 

April ' 68 . Bloemen. 
1 St. Campanu la alpina. 
2 St. Gent iana acaulis. 
3 st. Crocus veluchensis. 
5 st. Iris sibirica. 

10 st. Erythronium denscaniis 
13 st. Sempervivum leucanthum. 
20 st. Dictamnus albus. 

D E N E M A R K E N 

244'68. Honderd j a a r geleden passeren akte voor het 
bouwenvan de haven van Esbjerg. 
30 o groen. Gestileerde weergave van haven Esbjerg met 
zeilschepen en vuurtoren. 

D U I T S L A N D ( B E R U J N ) 
294'6B. Duitse gymnastiekfestiviteiten in Berlijn. 

20 pf. zwart, rood en gnjs. Symbool, opgebouwd uit drie 
maal het embleem van de turnvereniging. 

D U I T S L A N D (OOST) 
Afbeelding van zegels gemeld in maar t , bladzijde 169. 
263'68. J a a r van het kleine wild, 1968. 

10 pf. Fazant . Phasianus colchicus. 
15 pf. Patrijs. Perdix perdix. 
20 pf. Wilde eend. Anas platyrhynchos. 
25 pf. Gans. Anser anser. 
30 pf. Wilde duif. Columba palumbus. 
40 pf. Haas . Lepus europaeus. 

M W I M O O K K i 

DUITSLAND (WEST) 
Afbeelding van velletje waarvan gegevens werden ge

meld in februari (bladzijde 105) en maar t (bladzijde 169). 

294'68. Europazegels. Aanvullende gegevens. 
20 pf. groen, bruin geel en zwar t ; 30 pf. rood, bruin, gee! 
en zwart . Gemeenschappelijk embleem. 

294'68. Herdenking honderdvijftigste geboortedag 
Kar l M a r x (18181883). 
30 pf. rood, grijs en zwart . Portret van de grondlegger van 
het historische Marxisme en het wetenschappelijke socia
lisme. 

FINLAND 

w r » » » » w * » w » p w ' p » 
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Afbeelding van in maar t gemelde zegels, bladzijde 169. 

FRANKRIJK 

»WALAIN REMÏ I E SAGEITI^ 

164'68. Nieuwe zegel in schilderijenserie. 
1.— F. Reproduktie schildering in de grotten van Las

caux. 
164'68. Vijfde bijeenkomst voor wereldsamcnwer

werking. 
0.40 F. Gebouw voor audiovisueel onderricht in de m o 

derne talen. 
294'68. Europazegels. 

0.30 f. en 0.60 f. Gemeenschappelijk CEPT*)motief. 
65'68. Driehonderdste geboortedag van Alain René, 

de wijze. 
0.40 F. Portret van René (16681747). 

65'6B. Nieuwe zegel in toerismeserie. 
0.60 F. Kasteel van Langeais bestaat vijfhonderd jaar . 
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Onze 

268e POSTZEGELVEILING 
zal plaatsvinden op 

l 2, 3 MEI a.s. 
te Den Haag in Hotel Restaurant „Ambassador" Zeestraat hoek Sophialaan 
(vis-a-vis Het Postmuseum). 
De catalogus van deze veiling is verschenen en wordt U op aanvraag 
gaarne toegezonden. S.v.p. per omgaande aanvragen. 

Deze belangrijke veiling omvat o.a.: 

EUROPA/OVERZEE, waarbij: 
Finland, luxe kwaliteit-collectie, w.o. de foutdruk 10 Penni 
no **12C en Luchtpost Zeppelin foutdruk 1830 i.p.v 1930 
Frankrijk en Koloniën (ex-collectie Ir. A .G. Ferf) 
o.a. Frankrijk Luchtpost nos ̂ ^J- ^'^4 (lie de France) 
Israël met o.a nos **/- **^ full-tab! 
Italië Luchtpost Servizio di Stato no 50 
Noorwegen, 30 stuks no 1 

iWEDERLjiJyD <J u.R. waarbij zeer vele ongebruikte blokken van 4 
o.a. Nederland 1832 3, 10 en 13 cent 

1896 3 Gld, 1903 10 Gld, 1913 10 Gld 
„ „ 1864 3, 10 cent geplaat 

ENGROS NEDERLAND & OR en 
BELANGRIJKE VERZAMELINGEN 

Voor onze NAJAARSVEILINGEN gelieve U nu reeds contact met ons op te nemen. 
Wij ontvingen hiervoor reeds belangrijke collecties zoals van wijlen de Heren 
DR. L. A. DONKER, DR. L. FRENKEL, H. v d LOO. 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK n.v. HET ADRES! 

ƒ K RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
Telefoon (070) 117020 - Plaats 31A 



GIBRALTAR 

A13A i U * Hi 
273*68. Zestig jaar padvinders op de rots 

4 d. Portret van Lord BadenPowell. 
7 d. Rots van Gibraltar en padvindersvlag boven kaart 

Europa, 
9 d. Silhouet van hoofden en hand. 
I sh. Verschillende emblemen. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

GRIEKENLAND 

H E L L A S 1 9 6 8 ^ 

'^:^ 
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Afbeelding van in iiuiari gciiickk /egel, bladzijde 169. 

G R O E N L A N D 
292'68. Nieuwe gebruikszegel gemeld in maart , blad

zijde 157, heeft — ondanks de afbeelding — de waarde 
60 ó. Wij danken de heer D. J. L. Kolenbrander te Amster
dam die ons op deze vergissing wees. 

GROOTBRITTANNIË 
294'68. Serie Britse bruggen. (Afbeeldingen in Londen
se brief). 
4 d. purper , groen, bruinzwart en goud. Voorhistorische 

keienbrug bij Exmoor in Somerset. 
9 d. groen, bruin, blauw, roodbruin, bruinzwart en goud. 

Brug van Aberfeldy in Perlshire. 
1 sh. 6 d. blauw, groen, oranje, zwart en goud. Hangbrug 

van Menai in NoordWales. 
1 sh. 9 d. Modern verkeersviaduct; kleuren groen, mauve, 

zwart, geel en goud. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth in goudkleur. 

HONGARIJE 

Albcelding van in niaail gcinckic zegels, bladzijtlcn 
157/158. 

IERLAND 
l4'68. Herdruk gebruikswaarde 5 d. met dezelfde 

voorstelling, maar nu in heliogravure in vellen van 240. 
294'68. Europazegels. 

7 d. en 1 sh. 5 d. Gemeenschappelijk embleem, 

ITALIË 
113'68. Vervanging gewone door luminescerende 

zegels. 
100 en 1301. van serie toeristisch Italië en 150 1. van de 
serie expreszegels. De luminescerende zegels zijn te her
kennen aan de afbeelding op de zegel, die I mm kleiner is 
geworden. 

2 34'68. Padvinders. 
50 I. St. George, patroon van de padvinders. 

JOEGOSLAVIË 
152'68. Nieuwe gebruikszegels. 

0.20 en 0.30 d. Portret president Tito. Zegels in rollen van 
300, onder en boven getand. 
2, 5 en 10 d. Portret president Tïto. Vierzijdig geland. 
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294'68. Propagandazegel voor MondorflesBains. 
3 f. Paviljoen van de geneeskrachtige bron , ,Kind" . 

294'68. Twintig j aa r jaarbeurs van Luxemburg , 
23 mei2 juni 1968. 
3 f. Embleem in concentrische cirkels. 

N O O R W E G E N 
234'68. Twee nieuwe gebruikszegels. 

45 o geelgroen. Vis en korenaar. 
65 ó rood. Zeemansknoop. 

P O L E N 

Afbeelding van zegel gemeld in maar t , bladzijde 169. 

R O E M E N I Ë 

Afbeelding van een der in maar t gemelde zegels, blad
zijde 159. 
Maar t ' 68 . Luchtpostserie. 
40 b . Tweedekker landbouwtoestel. 
55 b. Eenmotorig toestel van Aviasan. 
I 1. Embleem maatschappij Aviasan met gestileerd 

tweemotorig vliegtuig. 
2.401. Vlieger Mircea Zorileanu (18831919) met een

motorige tweedekker. 

SAN M A R I N O 
143'68. Wapenschilden. 
2 1. San Marino . 
3 1. Penna Rossa. 
5 1. Florentine. 

10 1. Montecerreto. 
25 1, Serravalle. 
35 1. Montegiardino. 
50 1. Featano. 
90 1. Borgo Maggiore. 

180 I. Montelupo. 
500 I. San Marino . 

SOVJETUNIE 
Afbeelding van in maart gemelde zegels, bladzijde 169. 
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294'68. l.uiupa/.cg<.K 
3 en 6 f. Gemeenschappelijk (JEPT*)embleem. 

SPANJE 
l56 '68. Negentienhonderd jaar geleden werd de 

stad Leon gesticht, door Romeinse legioen Septima. 
I.— p . Gezicht op Leon met Romeinse ommuring en zegel 

van het legioen Septima. 
1.50 p. Reproduktie van Pintayus „Signifer Astur" uit de 

,,Cohors V Asturum". 
3.50 p . Reproduktie van geldstuk met afbeelding van 

Galba, bij uitroeping tot keizer in Glunia. 
297'68. Serie Spaanse kastelen. 

40 e. Escalona (Toledo). 
I . 2 0 p . Fuensaldana (Valladolid). 
i . 5 0 p . Penafiel (Valladolid). 
2.50 p . Villasobroso (Pontevedra) . 
6.— p . Frias (Burgos). 

ÓESKOSLOVENSKO ; 
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TSJECHOSLOWAKIJE 
252'68. Twintigste verjaardag februariomwente

Hng. 
0.30 en 0.60 k. Symbolische voorstellingen. 

83'68. Definitieve uitgiftedatum zegels gemeld in 
maar t , bladzijde 159. 
0.30 k. Herdenking 25ste verjaardag slag bij Sokolovo. 
1.00 k. Internat ionaal j aa r van de rechten van de mens. 

253'68. Definitieve uitgiftedatum zegels gemeld in 
maart , bladzijde 159. 
0.30 k. Nationaal museum in Praag 150 jaar . 
0.30 k. Liptovsky Mikulas in Slowakije 800 jaar. 
0.30 k. Nationaal theater in Praag 100 jaar . 
0.30 k. Kar l Marx 150 jaar geleden geboren (UNESCO*V 
1.00 k. Wereldgezondheidsorganisatie 20 jaar . 

294'68. Gedenkdagen nat ionale televisie en radio. 
0.30 k. Radio 45 jaar . Symbolische voorstelling. 
0.30 k. Televisie 15 jaar . Symbolische voorstelling. 

304'68. Olympische Spelen Mexico 1968. 
0.30 k. Turnster en Mexicaanse oerbeeldjes. 
0.40 k. Hardloper en Mexicaans oertekening. 
0.60 k. Volleybal en Mexicaanse oersymbolen. 
I.OO k. Mexicaans beeld en Olympische symbolen. 
1.60 k. Voetbal en Mexicaanse oersymbolen. 
2.00 k. Gezicht op Praagse burcht en Mexicaanse sym

bolen. 
Alle zegels met Olympische r ingen. 
55'68. Vijftig jaar onafhankelijke staat, 

0.30 k. Landsvlag. 
0.60 k. Landswapen, 
5.00 k. Blokje waarop volgens de aankondiging het portret 

zou verschijnen van de inmiddels afgetreden pre
sident Novotny. 

95'68. Burcht van Praag. 
0.30 k. Beeld van XlVeeeuwse tombe uit St.Vituska

thedraal. 
0.60 k. Deur van de St.Wenceslaskapel. 
5.00 k. Blokje met voorstelling van een heilige uit het 

mozaïek in de Praagse burcht . 
275'68. Nieuw Praag in het kader van de Praga 1968. 

0.30 k. Nieuw parlementsgebouw. 
0.40 k. Nieuw omroepgebouw. 
0.60 k. Gobelin van Bauch. 
1.40 k. Beeldhouwwerk van O . Gutfreund. 
2.00 k. Toneelspeelster van F. Kupka . 
3.00 k. Standaard van de president van de republiek. 

Alle zegels in velletjes van vijftien met een aanhangsel 
waarop het embleem van de Praga 1968 en opschriften 
in verschillende talen, met uitzondering van de zegel van 
2.00 k., die wordt gedrukt in blokjes van vier met tussen
itrook waarop het Pragaembleem. 

T U R K I J E 

PVfWiMnvvffffnvivvfVfffvi 

Afbeelding van in maar t gemelde zegel sultan Soeley
man die een gezant ontvangt , een van de twintig minia
turen uit boek in Topkapi museum ( X V I e eeuw). 

IJSLAND 

>» ■ tnr^r^infv 

294'68. Luropzagels. 
9.50 en 10,— kr. Gemeenschapelijk CEPT*)motief. 
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U KOOPT DIT JAAR NOG VOORDELIG, 
maar volgend jaar ingaande 1 jan '69 wil de regering, in het kader van de E E G , een nieuwe belasting invoeren (zgn toege
voegde waarde heffing) voor de postzegelhandel en zal uiteindelijk door de verzamelaar betaald moeten worden, want deze 
belasting MOET doorberekend worden 

Nrs N V P H Cat 1968 Lijst Nr 8 APRIL 1968 

NEDERLAND & OVERZEESE RIJKSDELEN  REP. INDONESIA 
ONGEBRUIKT 

»» = postfns zonder plakker * = ongebruikt met plakker 
ALLES PRIMA KWALITE IT 

z g = zonder gom 

Nederland 

7 II D z g 20,— 
14Afzg 40,— 
16B* 25,— 
47B» (onr tanding) 

85.— 
48» 
66** 
66* 
69** 
69* 
70*» 
70* 
72» 
76» 
67a» 
75a** 
65A* 
71A* 
76B* 
61c** 
77A» 
82/83** 
82/83* 
95A** 
96A»» 
96A» 
97A* 
98A** 
95B* 
97B* 
100»» 
102/03* 
104* 
107/09* 
108a* 
110/13* 
114/20* 
121B** 
121B* 
126B** 
126D»* 
124E** 
127F** 
128F** 
12BF» 
129F» 
128H»* 
1251* 
125L** 
125L» 
132/33»» 
132/33* 
134/35** 
134/35» 
136/38* 
139/40** 
139/40» 
141/43»» 
141/43» 
158» 

163A/65A* 
163B/65B* 
166/68*» 
166/68* 
169/76** 
171» in bl V 
van 1 X 171 Af 
186A»» 
186A» 
189A** 
189A» 
190A»» 
192A»» 
193A»» 
194A** 
196A** 
198A»» 
188B»* 
189B** 
191B** 
198B» 
199/202* 
203/07** 
203/07» 
208/11» 
212/19»* 
212/19* 
220/23»» 

360.— 
35.— 
27.50 
12.— 

9.— 
9,50 
7,50 

12,50 
12.50 
12,50 
«,— 
27,50 
8.50 

110.— 
100.— 

40.— 
7.— 
6,— 

11,50 
10,— 
8.— 

12.50 
60.— 

9.50 
12,— 

175,— 
25,— 
75,— 
23,50 
6,— 
4,— 

16,— 
7.— 
5.25 
4.25 
5.75 

1 1 , — 
6,— 

10,— 
9.— 

12.50 
9,— 

18.— 
9.50 
8,— 

45.— 
35.— 
34.— 
26.— 
85.— 
8.— 
6.50 

10.— 
7.50 
7.50 

135,— 
1 5 0 , 

9.50 
6.25 
5,25 

4 waar
60,— 
8,25 
6,50 

22,50 
16,— 
6,— 
6,— 
6,50 
5,— 
6,50 
9.— 
5,50 

17.50 
11,50 
6,75 

15,— 
28,50 
20,— 
10,— 
62,50 
4 1 , — 
17,50 

224»* 
225/28» 
229/31 *» 
229/31» 
232/35» 
236» 
238/39»» 
238/39» 
240/43» 
243** 
244/47** 
244/47* 
248/51** 
248/51» 
251» 
252/55»* 
252/55» 
256» 
257/60»* 
257/60* 
258** 
259** 
261/64» 
265/66» 
267/68* 
270/73* 
274/77» 
278* 
279/82* 
283/86** 
283/86* 
287/88*» 
287/88» 
289/92» 
293/95»» 
293/95* 
296/99* 
300/04** 
300/04* 
305/09»» 
309»» 
313/17»» 
318/22** 
323/24** 
325/26*» 
327/31** 
327/31 * 
346/49*» 
350/55** 
374/78** 
391a** 
402/03»» 
428/42»» 
460/68»» 
478/89*» 
488»* 
513/17** 
518/37** 
538/41»» 
544/48»» 
550/55»» 
556/60»» 
557»* 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
578/81»» 
583/87»» 
592/95*» 
596/60*» 
600** 
602/06*» 
607/11»» 
612/16* 

9,— 
18.— 
32.— 
24.50 
19,— 
27,50 
45,— 
32.50 
26.— 
22.50 
70.— 
50,— 
40,— 
27,50 
19,50 
15,— 
1 1 . — 
7,— 

48.— 
36,— 
7.— 

10,— 
23,— 
12,50 
11,50 
25,— 
26.50 
9,25 

16,— 
20,— 
16,— 
7.50 
6,25 

16,— 
6.— 
5,25 

10,— 
7,50 
7,— 

1 1 . — 
5,— 
6.— 

14,— 
5,— 
6,— 
9,— 
6,50 

150,— 
16.50 

4,50 
2,50 
5,— 
4,25 
6,75 

18,75 
5.75 
5.— 

325.— 
5.— 
5.25 

13.75 
27.50 
5,50 
9,50 

1 1 , — 
8.— 

1 1 , — 
10,— 
32,50 

6,50 
4,— 

10.— 
7.25 
9,50 

617/37.709,792/93, 
875»» 32.50 
638/42»* 10,50 
652/56** 5,75 
658/62** 5,75 
663/67** 
668/72*» 
673/77*» 
678/79** 
680/84*» 
685/89»* 
692/96** 
699/703** 
704/08** 
709b»» 
709fb»» 

6,50 
14,50 
5,25 

14,— 
4,50 
4,50 
5,— 
6,25 
4,75 
5,— 

185,— 

712/16»» 
719/23»» 
735/39** 
744/48** 
749/53*» 
781/809»» 
810/19, 826/34» 
835/54»* 
855/62, 866/73» 
874/84»* 

3.50 
6,50 
4,50 
5.75 
4,25 

13.— 
5.50 

14.— 
10,— 
4.75 

Luchtpost 
1/3» 
6/8»* 
9* 
12/13*» 

Roltanding 
1/18»» 
4» paar 
10»» paar 
10» 
13»* paar 
13* paar 
13»» 
13* 
14* 
15* 
17» 
18» 
19/31» paren 
19/31* 
26* paar 
27* paar 
29» 
30* 
33/56* 
33/39* bl V 4 
42' 
44** bl V 4 
48** bl V 4 
52»» bl V 4 
54» 
57/70* 
68** paar 
68* paar 
68** 
68* 
69** 
69» paar 
69» 
70* 
74/77*» paren 
74/77*» 
78/81 *» 
82/85* 
82/85* bl V 4 
86/89*» paren 
86/89»* 
90/93* 
94/97* 
98/101»* 

17,50 
36,50 
17,50 

285,— 

245,— 
14,50 
25.— 
1 1 , — 
10,— 
9.— 
4,75 
4,— 

22,50 
7.50 

26,— 
10,— 

115,— 
50,— 
12,— 

9,50 
5,— 

15,— 
86,50 
28,— 
12,50 
16,— 
30,— 
20,— 
6,— 

4 1 , — 
32.50 
25.— 
15,50 
11,75 
7,50 

12,50 
5,— 

15,— 
65,— 
2 9 , 
15,— 
20,— 

100,— 
45,— 
22,50 
28,— 
29 50 
32,50 

Porten 
20*» 
27» 
29fa* 
29/30* 
54aTII»» 
67a/68b» 
75»» bl ■ 

Dienst 
1/8» 

20,— 
12,50 
6,— 
5,— 
7,50 

125,— 
17.— 

135.

Ned. Ind i i 
3C bl V 8 z g 
8» 
13» 
15H» 
9 H z g (N V P H ) 

50, 

15.— 
30.— 

9,— 
11,50 

58A* 
59B* 
58C» 
59C* 
80* 
97* 
129/34»* 
133* 
134C** 
135/37** 
135/37» 
145 ATI 
172/75»» 
172/75» 
176/79»» 
182/85»* 
211/15»* 
217/20»» 
217/20» 
221/25»* 
226/27** 
226/27* 
230/34»» 
241/45»» 
289** 
290/92** 
293/97** 
326/30»» 
326/32»* 
345** 
346** 

45,— 
40,— 
30,— 
45,— 
32,50 
30,— 
47,50 
11,50 
2 1 , — 
20.— 
14.— 

135.— 
22,50 
18,50 
14,— 
15,50 
14,50 
20,— 
17,50 
14,— 

6,50 
5.— 
7,— 
6.75 

195,— 
13.50 
20,— 
3,75 

22,50 
22,50 
45,— 

Luchtpost 
1/5** 
1/5* 
6/10*» 
6/10* 
13» 
14/16»* 
14/16* 
17* 

15.— 
11.50 
17.50 
12,50 
14.— 
35.— 
29,50 
6,50 

Porten 
2A* (Koopman) 70,— 
3C* 20.— 
49/52** 47,50 

49/52 & 49a/52a»» 
in vert paren 125,— 
53/65»* 22,50 

Dienst 
7** 
2f* (Nd Bnd ) 
8/27* 
19a** 
19a* 

Brandkast 
1/7** 
1/7» 

32,50 
110,— 

65,— 
28,— 
22,50 

165,— 
130.— 

Ned. N W . Guinea 
1/9» 
1/21»* 
17** 
18*» 
19** 
20*» 
37»» 

Curasao 
l A z g 
3 A z g 
4 A z g 
l A X z g 
3 A X z g 
12Fi ( 
13/17» 
18 z f 
20* 
20 z g 

15,— 
62,50 

4,— 
4,25 

18,— 
10,— 

4,— 

7.— 
7.50 

45.— 
9,— 
7.50 

28,50 
10,— 
6,— 

12,50 
10,— 

20/22* specimen 15,— 
25 z g 
28* 
30* 
38» 
40 z g 
41 z g 
57/67» 
70B» 
69C» 
68D»* 
69D** 
75/81* 
82/88* 
89/99* 
114* 
115* 
119* 
135A** 
135A* 
153/57»* 
168/77** 
182/95* 
200/05* 
206/08*» 
209/10** 
211/33* 
234/38* 
239/43* 
248/52*» 

72,50 
20,— 

5.25 
13.50 
18,— 
18,— 
25,— 
25,— 
12,50 
10,— 
25,— 

195,— 
20,— 
30,— 
12,50 
10,— 
65.— 
65,— 
60,— 

5,— 
10.— 
32.50 
10.— 
9,— 
6,25 

170,— 
24.— 
15,— 
17.50 

255/46** 
265/68** 
271/74*» 
275/90»* 
298/302** 
315/17** 

Luchtpost 
1/3** 
1/3* 
4/16*» 
17a» 
17b» 
26/40»» 
69/88» 
Porten 
211 z g 
SM z g 
Sill z.g 
61 z g 
Bill z g 
9111 z g 
1011 1 1 

5,50 
6,25 
5,25 

3 1 , 
6,75 
5,50 

135,— 
100,— 

23.50 
20.— 
17,50 
80,— 

425,— 

35,— 
17.— 
10,— 
85,— 
7,— 
7 — 

45.— 
11/17» cpl type 
1 II III 
11fb/17fb» 
34/43** 
44/60»* 

Suriname 
69/103* 
l O I B z g 
102C* 
103Czg 
101D*» 
HOC» 
111/14*» 
115** 
117b*» 
127/29»* 
130/36»» 
141/44** 
146/49** 
167A* 
168A** 
170A** 
171 A** 
179/82** 
190/93»» 
194»» 
195/96** 
197/99** 
197/99* 

100.— 
40.— 

125.— 
10,— 

125,— 
6.— 

30.— 
40,— 
22,50 

100.— 
6.— 

18.50 
22.50 

5,75 
14,50 
34,50 
27,50 
70,— 

3,25 
3,25 
5,50 

17,50 
10,— 
17,50 
20,— 
37,50 
27,50 

202, 204, 205*» 10.— 
249/73» 27,— 
285/94» 
294»* 
312/15»» 
331/34»» 
354/70** 
379/83*» 
398/403** 
405/09** 
414/18** 
Luchtpost 
1/7** 
15/19* 
19* 
20/22** 
24/26** in bl V 
waarbil 24f en 
26a 
24fa* 
Republiek 
Indonesië 

26,50 
18,— 
18,50 
24,50 
15,— 
4.75 
9,75 
4,50 
4,65 

10,50 
5 5 0 

75,— 
35,— 

4 

260 — 
225,— 

nrs Zonnebloem 1968 
alles pfr z 
indien met 
vermeld staat 
1/11 
8/11 bl V 4 
13/14 
18/23 
34 
40 

pl (•*) 
anders 

90,— 
340,— 

1.65 
1,75 
6.— 
2.65 

41/63 
60° 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96/100 
107/16 
119/26 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
161/63 
164/84 
185/88 
189/94 
200/03 
204/08 
209/13 
214/35 
236/47 
252/79 
286/99 
blok 1/4 
300/05 
318/31 
332/35. 344/63 
336/43 
364/66 
375/423 
424/45 
446/71 
489/515 
516/35 
536/47 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
Bah + blok 
Okt revolt 
Expresse 
Schitderifen + 
blok 

195.— 
40.— 

6,— 
2.— 
6,75 
1,25 
0,50 
6,25 

13.— 
3.25 
0.45 
3.50 
5,25 
4,75 
6,— 
1.75 
5.— 
1 . — 
3.50 
1.50 
1,25 
3,20 
1 , — 
1,50 
3,50 
3.— 
1 , — 
2,70 
1,50 
0,60 
0,30 
2,95 
2,— 
1,90 
2.95 
4.50 
1.75 
4.50 
1,50 
9,— 
1 , — 
1 , — 
2,25 
1.25 
2.25 

7.— 
Soc Zorg + blok 

Ver Nat 
2.25 
1,25 

Borobudur + blok 

Milt Academie 
Porten 
1/3 
4/13 
21/28 
29 
29A 
29 + 29A vert 
paar 
Riau 
33/41 
IrianBarat 
1/20 & port 
1/6 cpl 

1,75 
0,60 

5.— 
12,50 
0,85 
0,80 
1.10 

2.25 

12.50 

6,— 
Rep. Indonesië 
prf. zonder gom on
gctand 
15/23 50.— 
24/32 50.— 
33 10.— 
34 
35 
39 
49 
51 
53 
58 
65 
66 
67/71 
75 
77 

15,— 
15,— 
10,— 
5,— 
5,— 
5,— 

10,— 
15,— 
15,— 
25.— 
10.— 
10.— 

Geef reservenummers op o m teleurstellingen te voo rkomen . 
Het 15 ons niet mogelijk alles op te geven wat wij m voorraad hebben van Nederland, Ov Rijksdelen en Rep Indonesië 
Stuur ons uw mancolijst Nederland en Overzeese Rijksdelen (ook voor tandingen) 
Leveringsvoorwaarden. Aankopen beneden 30 gulden worden verhoogd met tenminste 1 gid kosten Reclamaties binnen 
4 dagen na ontvangst Alle zendingen geschieden aangetekend Geen vooruitbetaling a u b gezien beperkte voorraad Betaling 
binnen 8 dagen na ontvangst Foreign buyers cash by orderpostage extra Onze FDC advertentie is nog geldig voor zover 
voorradig Alle overige advertenties zijn vervallen 

Kopers die ons persoonlijk wensen te bezoeken: op zaterdag is voldoende parkeergelegenheid voor U w auto in 
de di rec te omgeving van ons k a n t o o r ! 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
INKOOP VERKOOP 
Herengracht 167 parterre, AmsterdamC. Tel. 6 20 97. Dagelijks geopend 
10.0016.30 uur. Bij geen gehoor tel. (020) 19 00 23. Postgiro 193156. 



BUITEN EUROPA AUSTRALIË BOTSWANA 

f« ABUDHACF 

ABOE D H A B I 
l-4-'68. Internationaal j aa r van de rechten van de 

mens. 
35, 60 en 150 f. Embleem van he t jaar , portret van de 
heerser en Arabische versieringen. 

;fi ADEN ^ 
(Kathir i i n Hmdhramaut-Znid-Arabië ) 

M a a r t '68 . Schilderyen van de Fransman Degas. 
10 f. Portretten van de beurs. 
35 f. Juffrouw Lala in het circus van Fernando . 
50 f. Absinthe. 
65 f. Degas' vader en Pagans. 
75 f. Bij de modiste. 

Luchtpost : 
200 f. Rose-Adelaide Degas. 
250 f. De balletklas 

K A D E N 4 
(Qu* ait i i n Hmdbramaut -Zoid-Arabië ) 

Maar t '68. Schilderijen m t museumcollecties. 
10 f. Morgenwandeling. Gainsborough. Londen, Natio

nal Gallery. 
35 f. Lid van de familie Wedigh. Holbein. New York, 

Metropoli tan. 
50 f. Infanta Margari ta Teresa. Velasquez. Parijs, 

Louvre. 
65 f. Simoneta Vespucci. Botticelli. Frankfort, Kunst 

instituut. 
75 f. Staalmeesters. Rembrand t . Amsterdam. Rijks

museum. 
100 f. Geklede Maja. Goya. Madr id . P rado . 
150 f. Federico d a Montefeltro. Piero della Francesca, 

Florence, Uffizi. 
200 f. Ginevra Da Vinci. Washington. Nat ional Gallery. 

ALGERIJE 
15-4-'68. Serie Algerijnse tapijten. 

0.30 da . Tapijt uit Nemencha. 
0.70 da . Tapijt uit Guergour. 
0.95 da . Tapijt uit Djebel. 
1.30 da . Tapijt uit Kalaa. 

ANGUILLA 
21-3-'68. Aanvullende waarden nieuwe gebruiksserie. 

2 c. Vuur toren van Smbrero. 
$ 2.50 Eten van kokosnoten op het s t rand. 

A N T I G U A 

29-3-'68. Opening van het ApoUo-voIgstation van 
NASA*) . 

4 e. O p n a m e van de antenne in Down Hill . 
15 c. Pas afgeschoten raket, met an tenne op voorgrond. 
25 c. Neuskegel van raket in baan o m de maan . 
50 c. Terugkomst van de raket op aarde . 

ARGENTINIË 

23-3-'68. Dag voor revalidatie van gehandicapten. 
20 p . M a n m mvalidenwagentje kijkt n a a r fabriek. 

23-3-'68. Aartsengel Gabriel , beschermheilige van 
de legercommunicatie. 
20 p . Aartsengel Gabriel, naa r schilderij „L 'Annunc ia -

zione" door Leonardo da Vinci. 

Afbeelding van in maar t gemelde zegel, bladzijde 161. 

BAHAMA-EIL A N D E N 

l-4- '68. Intei nat ionaal j aa r van de rechten van de 
mens. 

3 c. Aardbol met lichtend embleem van het j aa r boven de 
Bahama-ei landen. 

12 e. Weegschaal als symbool van gerechtigheid, embleem. 
1 $. Wapen der Bahama's , embleem. 

Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

B A R B A D O S 

Afbeelding van in maar t gemelde zegel, bladzijde 161. 

B H O E T A N 

14-3-'68. Serie mythologische schepselen; reproduk-
ties, beeldhouwwerk en schilderingen op openbare ge
bouwen in Bhoetan. 
2 en 20 eh., 1.50 nu. Versierde olifant met berijder. 
3 en 30 eh., 2.50 nu. De Garuda , boodschapper van de 
goden. 
4 en 50 ch. 4 .— nu . De kloostertijger. 
5 eh., 1.25 en 5 .— nu . Het windpaard draagt de heilige 
juwelen van Norboe. 
15 eh., 2 .— en 10.— nu. De sneeuwleeuw, legendarische 
Singhi van Bhoetan. 

B O E R O E N D I 4 

29-3-'68. Reprodukties beroemde schilderijen. 
1.50f. Een jongeling. Botticelli, 1444-1510. 
2 f. De geUede Maja . Goya, 1746-1828. 
4 f. De kantklosster. Vermeer, 1632-1675. 

Luchtpost : 
17 f. De vrouw met de kat. Renoir, 1841-1919. 
24 f. He t joodse bruidje. Rembrand t , 1606-1669. 
26 f. Paus Innocentius X . Velasquez, 1599-1660. 

Afbeelding van zegel gemeld in maar t , bladzijde 161. 

BRAZILIË 
27-12-'67. Kerstzegels. 
Blokje met de waarden 5 en 10 e. van de eerder gemelde 

kerstzegels, met versiering. 
Februar i '68. Aanvullende waa rden n ieuwe gebruiks-

zegels; portretten van presidenten. 
10 c. groen. Arthur Bemardcs. 
20 c. rood. Campos Salles. 

C A M E R O E N 
pURUOOEfEByjKPUr^A^fPnilW 

20-4-'68. Telecommunicatie per satelliet. 
20 f. Televisietoestel, omringd door hemel l ichamen: 

Explorer VI 7 augustus 1959. 
30 f. Satelliet in de ru imte : Molina, 25 apri l 1965. 
40 f. Televisietoestel met luchtopname van Europa en he t 

Nabije Oosten: Molina, 25 apri l 1966. 

CANADA 

8-5-'68. Deelneming van C a n a d a aan de door de 
U N E S C O * ) gepropageerde internationale hydrologische 
decade. 
5 e. donkerbruin, rood, blauw, wit en oker. Wereldbol 

met water, regen, zon en wolken, a h o m b l a d en regen
meter. 

CENTRAAL AFRIKAANSE R E P U B L I E K 

26-3-'68 Internationaal jaar van de rechten van de 
mens. 
200 f. Internationaal embleem, vier menselijke figuren en 

wereldbol. 
8-4-'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 

200 f. Ivichtpost, Menselijke figuur waar in bloedsomloop is 
aangegeven, insekt, micro-organismen en embleem. 

CHINA 
T a i w a n ( F o r m o s a ) 

20-3-'68. Negentig jaar Chinese postzegels 
1,— $ Groep vliegende ganzen. 

Ook verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling, 
die voor deze gelegenheid werd gehouden een blokje van 
3 . — S. met ook de afbeelding van de vliegende ganzen. 
29-3-'68. Nieuwe serie Chinese kunstschatten. 
1.— S. Vaas uit jade, Ching dynastie, 1662-1911. 
1.50 S. Ceremoniële strijdbijl uit j a d e ; 770-221 voor 

Christus, 
2 .— $. Bloemenhouder, Sung Dynastie, 960-1129. 
2.50 S. Beschilderde vaas. Yung Cheng, 1723-1736. 
4 .— S. Bloemenhouder van agaat , Ching Dynastie. 
5.— S. Ceremoniële houder, westelijke Chou, 1111-771 

voor Christus. 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. april 1968 2 2 5 



ONZE 22 STE VEILING WORDT GEHOUDEN OP 9.10 EN II MEI 

GEVEILD WORDT: 

CATALOGUS: 

KIJKDAGEN: 

KIJKAYONDEN: 

INZENDINGEN: 

W. H. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20 B 
Den Haag 
Tel. 070-180500 

Nederland en O.R. 
met vele hoofdnummers en betere series en 
zeer mooie eerste emissie waaronder een 
enorm aantal zeldzame stempels. 

Buitenland 
met vele topzegels van West-Europa en 
uitgebreide Engelse Koloniën. 

Collecties en restanten, 
waaronder veel waardevolle objecten. 

Vraagt gratis regelmatige toezending van onze 
maandelijkse veilingcataiogi. 
(Een briefkaartje is voldoende!) 

ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) vanaf 29 april. 

Vrijdag 3 en maandag 6 mei. 

Tot 9 mei kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt 
op 21 en 22 juni. 
(Bij toezending per post, dan uitsluitend aangetekend). 



CHRISTMAS EILAND 
6-5-'68. Nieuwe serie gebruikszegels, vissen uit de In 

dische Oceaan. 
Ic. Grammistes sexlineatus 

Zanclus cornutus 
Forcipiger longirostris 
BaHstes vidua. 
Pygoplites diacanthus. 
Acanthurus glaucopareius. 
Pterois volitans. 
Chaetodon ornatissimus. 
Acanthurus lineatus. 

- Chaetodon meyeri. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 

REPUBLIQUE DU CONGO 

0̂ 

2c. 
3c. 
4 c. 
5 c. 
9 c. 

10c. 
20 c. 
50 c. 
8 1 . -

20-3-'68. Schildenjenserie. 
30 f. Grijsaard met kleinzoon. Ghir landajo. 

100 f. De eed van Horatius. J. L. David. 
200 f. Negerin met bloemen. F. Bazille. 

25-5-'68. Moederdag. 
15 f. Gestileerde vrouwenfiguur. 

DOEBAI 
21-3-'68. Arabische moederdag. 

60 d., 1.—, 1,25 en 3.— r. Reprodukties van schilderijen 
van Vigée-Lcbrun, Reynolds, Zandmeneghi en Feruzzi. 

E C U A D O R 
December '67. Kerstzegels (schilderijen en folklore). 

10 c. Processie Heüig Kmd, Cuenca. 
10 c. Processie Heilig Kind, Azuay. 
40 c. Kerstprocessie met kaarsen. 
50 c. Kinderen zmgen kerstliederen. 
60 c. Bedevaartganger met kaarsen. 

Luchtpost: 
2.50 s. Gezin bewondert geboorte kribbe. 

Serie schilderijen en beeldhouwwerken. 
10 c. Piëta. Manuel Chih. 
80 c.^ Boodschap aan de maagd. Miguel de Santiago. 
1.— s. Geboorte. School van Qui to . 
1.30 s. Blijde boodschap. Bernardo Rodr iguez . 
1.50 s. Maagd met kind. Ignoto. 
2 .— s Ikoon. Manuel Samaniego. 
3 . — s. Blijde boodschap. Bernardo de Legarda. 
3.50 s. Kruisiging. Manuel Chili. 
4 .— s. Maagd met kind. Bernardo de Legarda . 

De drie laatste waarden in een blokje, getand en onge-
tand. 

FALKLAND EILANDEN 
Nieuwe gebruiksserie, bloemen. 
3̂ d. Primula decipïens, 

! Yi d. Gunnera magellanica. 
d. Sisyrinchium filifolium. 
d. Codonorchis lessonii. 

SYi d. Senecio candicans. 
4 Vi d. Leuceria suaveolens. 
5 Vj! d. Cal tha sagittata. 

d. Empetrum rubrum. 
1 sh. Oxalis enneaphylla. 

6 d. Acaena magellanica. 
Chiliothrichum diffusum. 
Perezia recurvata. 
Calandrinia feltonii. 
Gavilea macroptera. 

F I U P P I J N E N 

1 sh. 
sh, 

3sh, 
sh, 

Elke waarde in een velletje van twaalt met landvei sto
ring en in het midden een reproduktie van een Stilleven 
met vruchten van Jan Paul Gillemans (1618-1675). 

I7-4-'68, Eerste verjaardag overlijden luitenant-gene
raal E . K. Kotoka, die het bewind van president N ' K r o e -
mah omverwierp. 

4 np . Portret generaal met twee bloeiende takken. 
12'/2 np . Portret generaal. 
20 np . Kotoka in burger. 
40 n p . Portret generaal met emblemen en symbolen. 

GRENADA 

23-3-'68. Schilderijen van Churchill . 
10 en 25 c. Haven met vaartuigen. 
15 en 35 c. Landschap aan water. 
12 c. Gezicht op rots in zee (1945). 
05 c. Churchill aan zee voor zijn schildersezel. 

GUATEMALA 
Februari '68. Derde eeuwfeest verschijning van de 

Maagd van Coro. 
4 c. en I .— q. Standbeeld van de maagd. 

Herdenking Abraham Lincoln, aanvullende waarden . 
11 en 15 c. Geheel gelijk aan voorgaande zegels in deze 
serie. 

GUYANA 

ïï 

4-4-*68. Honderdste geboortedag Felipe G. Calderon. 
10, 40 en 75 s. Portret ontwerper grondwet van Malolos, 
kerk van Barasoai, de grondwet op perkament geschreven 
en veer met inktpot. 

FOEJEIRA 
25-2-'68. Definitieve uitgiftedatum Olympische serie 

gemeld in februari, bladzijde 101. 

GHANA 
18-3-'68. Cacao-onderzoek. 

ïVa, 4, 10 en 25 np . Opengesneden vrucht , plantedelen 
en microscoop. 

Afbeelding zegel gemeld in maart , bladzijde 163. 

INDIA 
28-3-'68. Herdenking Maxim Gorki. 

15 p. Portret van deze Russische schrijver. 
31-3-'68. Eerste Triënnale in New Delhi, 1968. 

15 p . 

INDONESIË 

- f 
: !«! 
'2 
: O 
• z 

Afbeelding blokje met de drie Boroboedoerzegels, ge
meld in maart , bladzijde 169. 

I V O O R K U S T 

23-3-'68. Industrieserie, 
10 f. Spinnen van katoen. 
20 f. Touwvlechteri j . 
90 f. Houtindustr ie. 

27-4-'68. Luchtpostzegel. 
500 f. Vissersdorp, aan rand van water : Tiegba. 

ISRAËL 
24-4-'68. Opstand in ghetto van Warschau 25 jaa r 

geleden. 
0.60 I £. Monument in Warschau. 

24-4-'68. Te r ere van de strijdkrachten. 
0.40 I £. Symbolische voorstelling met bajonet, 
0.55 I £. Drie geweren a a n rot gezet met helm tussen de 

bajonetten gevat. 
24-4-'68. Herinneringsdag. 

0.55 1. Symbolische voorstelling. 
24-4-'68. Onafhankelijkheid 20 jaar . 
0.15 en 0.80 I. Symbolische voorstelling. 

JAPAN 

Afbeelding van zegel gemeld m maai t, bladzijde 169. 

K O E W E I T 
21-3-'68. Dag van het gezin. Aanvullende gegevens. 

8, 10, 15 en 20 f. Familiepicknick in de tuin. 

LAOS 
13-5-'68, Dag van het leger. 

15 k. Groep soldaten achter tank. 
20 k. Groep soldaten in parade door stadspoort van Vien

tiane, 
40 k. Drie soldaten bewaken Laotiaanse vlag. 
200 en 300 k. Parade van Laotiaanse soldaten voor het 
gebouw van het ministerie van defensie. 

Ook nog blokje met een waarde van 600 k. 

L I B A N O N 
Februari '68. Zesentwintigste internationale skicon

gres. 
2'/2 P- Skisprong. 
5 p . Slalom. 
7 Vi p . Afdaling per ski. 

10 p . Slalom. 
25 p . Embleem F.I .S.*) en cederboom. 

Ook is nog een blokje uitgegeven 

R[POflllK\'^L\U(vAS/ 

MADAGASCAR 

16-3-'68. Internat ionaal j aa r van de rechten van de 
mens. 
50 f. Embleem van het jaar . 

7-4-'68. Twintig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
200 f. luchtpost. Embleem en Afrikaanse versiering. 

M A R O K K O 

Afbeelding van in maar t gemelde zegel, bladzijde 169, 

^ Voor meer nieuwtjes, zie laatste nieuwtjes pagina. april 1968 2 2 7 



veiling van 18-20 april a.s. 

veiling van 16-18 mei a.s. 

Inzendingen kunnen dagelijks geschieden. 
Op belangrijke objecten verlenen wij gaarne voorschot. 
Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
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ZICHTZENDINGEN 

PRIJSLIJST 

Speciaal Nederland en O R , gebruikt en ongebruikt, met vele zeldzame zegels, variëteiten 
compleet opgenomen, en uitgepnjsd tegen 70/85 % van catalogus N V P H 
Onderstaande landen vanaf nr 1 zowel gebruikt als ongebruikt opgenomen met alle topzegels 
en series 

Frankrijk, Engeland, Spanje, Zwitserland, Scandinavië incl IJsland, België, Luxemburg, Duits
land en geb, Liechtenstein, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Balt Staten, Monaco, Hongarije, 
Griekenland, Albanië, Verenigde Arabische Rep , Egypte, U S A , Franse en Engelse Kolomen 
Uitgepnjsd tegen 35 tot 50 % van de Yvert-cataloguswaarde 

Tevens buitengewoon mooie en zeer sterk gespecialiseerde ZICHTZENDINGEN van de 
volgende Zuidamerlkaanse landen: Argentinië, Bolivia, Chili, Columbia, Cuba, Guatemala, 
Haïti, Honduras, Rep. Panama, Philippijnen, Salvador, Bra7ilié, Dominicaanse Rep., Equador, 
Mexico, Paraguay, Peru, Venezuela, gebruikt en ongebruikt opgenomen, tot heden incl bloks 
etc 

Maandelijks terugkerende, steeds van INHOUD wisselende, 

met honderden aanbiedingen, waaronder zeer ZELDZAME zegels en series, collecties, 
restanten etc , variërend van f 1,— tot f 4000,— 

Een briefkaartje, en u bent er van verzekerd onze nu uitgekomen en volgende, steeds van een 
wisselende en rijke inhoud voorziene, prijslijst te ontvangen Buiten NOR en de West-
europese landen worden steeds diverse buiten-Europese landen opgenomen 

KORTING: bij de volgende uitnamen van onze zichtzendingen geven wij de volgende kortingen 
uitname ƒ30,— 5 %, f 50,— 10 %, f 100,— 15 % 
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MAURETANIE 

wm^ 
l4 '68. ioc'iisnit'serie. 

30 f. Moskee van Nouakchott . 
45 f. Pas van Amagjar. 
90 f. Tour des Cavaliers de Boutilimit. 

25'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
150 f. luchtpost. M a n bij embleem en insekten, 

M A U R I T I U S 
I23'68. Onafhankehjkheidsserie. 

2, 3, 15, 20, 60 c , 1.— r. Verschillende afbeeldingen met 
de vlag en het wapen van het land. 

M E X I C O 

AEREO 8 0 
M g X I C O j 

Afbeelding van in maar t gemelde zegel, bladzijde 165. 

NIEUW GALEDONIË 

263'68. Tweede gedeelte serie vlinders. 
9 f. Polyura clitarchus. 

19 f. Danaus fiexippus. 
29 f. Hippot ion celerio. 

^aEUWE HEBRIDEN 

«  n&/i 
2 5 *ï''.'̂ '?°y[IHIUM = 

«BiMürs»nYM£ Aiam rut wctsowo^wNwimn 

235'68. iwifhonticrdsie verjaardag reis van Louis 
Antoine de Bougainville rond de wereld. 
15 goudcentimes. Globe, wereldkaart . 
25 g,c. Twee zeilschepen en eilanden. 
60 g,c. Portret van Bougainville, eiland en wapen. 
Alle zegels zowel in Franse als in Engelse tekst. 

NIEUW ZEELAND 

193'68. Nieuwe gebruiks^cgt;!. 
15 c. Tiki, inlandse kunst. 

24'68. Nieuwe gebruikszegel. 
10 c, Bos en houtverwerking. 

234'68. Honderd jaar publikatie bijbel in Maori taal . 
3 c. Bijbel in Maoritaal. 

N I G E R 

143'68. Vijfendertig j aa r luchtpostverbinding Frank
rijkNiamey. 

45 f. Dubbeldekker Bréguet 27 boven water. 
80 f. Dubbeldekker Potez 25 T . O . E . op de grond. 

100 f. Potez 25 boven Afrikaans landschap. 

OPPER VOLTA 
f R E P U B U a i ^ OEHUITEVOLTA 

SENEGAL 

233'68. Achislc ucicldd.u? metcuiulogie. 
50 f. Embleem, gestileerde uitbeeldingen van zon, wolken, 
regen en korenaren. 

84'68. Twint ig j aa r Wereldgezondheidsorganisatie. 
30 en 50 f. Liggende man, man en kind bij embleem 
W H O * ) . 

P A K I S T A N 
283'68. Landbouwuniversitei t in OostPakistan. 

15 p. Symbolische voorstelling. 
74'68. Wereldgezondheidsorganisatie 20 jaar . 

15 en 50 p . Symbolische voorstelling. 
Mei '68. Herdenking geboortedag Nazrul Islam. 

15 en 50 p . Portret van deze dichter. 

P A N A M A 
I0  l  '68 . Verbeteringen in omschrijving van twee ze

gels, gemeld in maar t , bladzijde 167, waarvoor wij de heer 
J. W. Smits te Eindhoven danken. 
0.03 b . Christus overhandigt Petrus de sleutels. 
0.21 b . Jezus intocht in Icruzalem 

232'68. Vhnderscne . 
J4 c. Apodemia albinus. 
1 c. Caligo ilioneus gram. 
3 c. Mesosemia tenera. 
4 c. Pamphi la epictetus. 
5 c. Entheus peleus. 

13 c. Tmetoglene drymo. 
55 Blokje van 50 c. getand en ongetand: Thymele 

chalco. 

P A P O E A EN NIEUW GUINEA 
244'68. Serie voor bescherming flora en fauna: 

kikvorsen. 
5 c. Hyla thesaurensis. 

10 c. Hyla itis. 
15 c. Ceratobatrachus guentheri . 
20 c. Nyctimystes narinosa. 

5C Q A T A R 
104'68. Internat ionaal jaar van de rechten van de 

mens, 
1, 2, 3 en 60 d. 1.25 en 2 r. Verschillende symbolische 
voorstellingen van humani ta i r werk. vluchtelingenhulp. 

R H O D E S I Ë 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » f l i » » » ! ! » ' » » » ! 

k>Jh*aA4UUMMNfti^k^AJ 

m'^ 

m i'^'i^v 
1 u*« 

RHODESIA : 

t : 

h 
T"^. 

l l  3  ' 68 . Herdruk gebruikszegels met toevoeging van 
decimale waarde ; voorstelling blijft dezelfde. 
1/6 d. met 15 c. Ansellia, 
2/— d. met 20 c. Aloe. 

264'68. Veertiende wereldkampioenschappen ploe
gen. 
Definitieve uitgiftedatum van de in januar i gemelde vier 
zegels. 

DÜ5ÊNEGALI 

233'68. Achtste wereld<lag meteorologie. 
50 f. luchtpost. Embleem, weerballon, groeiend graan. 

164'68. Interparlementaire unie. 
30 f. Gebouw in Dakar waar de vergadering gehouden 
wordt. 

§a.!LlU]Ê8S 
83'68. Bezoek van het M C C.*} aan WestIndie. 

10 en 35 c. Spelmoment van cricket en portret van gouver
neur Sir Frederick Clarke. 

X SJARJAH 
123'68. Olympische Winterspelen met opdruk van 

de winnaars. Getand en ongetand. 
1 d. Nederland. Johanna Schut. Hardn iden . 
2 d. Italië. Franco Nones . Noords skiën. 
3 d. Sov|etUnie winnaar. IJshockey. 
4 d. Frankrijk. Jean Claude KiUy. Slalom. 
5 d. Verenigde Staten. Peggy Fleming winnares. Kunst

rijden. 
1 r . Frankrijk. Marielle Goitschel winnares. Slalom spe

ciaal. 
2 r. SovjetUnie winnaar Vladimir Beloussov. Skisprin

gen. 
3 r. WestDuitsland. Erhard Keller, winnaar . Hardri jden, 

SOEDAN 
53'68. Herdenking Ahmed Yousif Hashin. 

15, 30 en 55 m. Portret van deze journalist en dagblad
uitgever, 

53'68. Herdenking Mohamed Ahmed Elmardi . 
15, 30 en 55 m. Portret van deze politicus. 

SOMALIA 

203'68. Twint ig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
0.35 so. Moeder met kind en dokter met injectiespuit. 
I .— so. Dokter en verpleegster onderzoeken vrouw. 
1.80 so. Bestraling van patient. 

SYRIË 

il .IJHP I 
0^  J 
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I2y2. 20 en 27^4 P Standbeeld in Damascus van de Ara
bische revolutionair. 

212'68. Luchtpost. Internat ionaal jaar van de rech
ten van de mens. 
12 '/2 en 60 p . Symbolische voorstelling. 
Blokje 100 p . Symbolische voorstelling van de drie rassen 
/an de wereldbevolking. 

33'68. Luchtpost. Bestrijding van analfabetisme. 
12 Vz en 25 p . Oude mensen leren lezen. Symbolische voor
telling. 

IJYz en 45 p. Brandende toorts boven opengeslagen boek. 
é3'68. Luchtpost. Maartrevolut ie . 

64'68. Twintig jaar Wereldgezondheidsorganisatie. 
25 f. Moeder met kind, groep doktoren, waterput en em

bleem. 
32 f. Gelijke afbeelding. 

TUNESIË 
74'68. Twintigste verjaardag W H O * ) . 

25 en 60 m. Gestileerde uitbeelding van helpende ver
pleger, WHOembleem. 

94'68. Inheemse planten. 
12 m. Arabische jasmijn. 
50 m. Bloeiende caprier. 
60 m. Roos van Ariana. 

100 m. Jasmijn. 

T U R K S EN CAICOS EILANDEN 
l4'68. Internationaal jaar van de rechten van de 

mens. 
1 en 8 d., 1 sh. 6 d. Embleem van het j aa r en geopend 
boek. 

^ U M M AL Q I W A I N 
183'6B. Olympische winterspelen Grenoble. 

10 d. Skispringen. 
25 d. Bobslee. 
75 d. Hardrijden schaats, mannen . 
1.— r. Kunstrijden dames. 
1.50 r. IJshockey, 
2.— r. Tweepersoonsbobslee. 
3 .— r. Skilopen. 
5.— r. Slalom. 

Ook blokje met twee hoogste waarden . 

U R U G U A Y 
202'68. Nieuwe gebruikszegels, vogels. 

2 p. Ardea Cocoi. 
292'68. Internationaal toeristisch jaar . 

10 p . Vliegtuig, boot en trein, zon en embleem I T Y * ) . 

VERENIGDE STATEN 

Afbeelding van in maart gemelde zegel, bladzijde 169. 
175'68. Week van de politie: orde en wet. 

6 c. blauw, wit en zwart. Politieagent hand in hand met 
kleine jongen. 

l5 '68. Nationale week van de jeugd. 
6 c. Vier leden van de jongerenorganisatie Elks, die hon

derd jaar bestaat. 
307'68. Zeventiende zegel ïn de serie vooraanstaande 

Amerikanen. 
12 c. Portret Henry Ford model T uit 1909, bijgenaam 

„t in Lizzy" of „Flivver". 
47'68. Serie historische vlaggen. 

6 c. Vlag van fort McHenry (17951818). 
6 c. Eerste vlag met sterren en strepen, 1777. 
6 c. Vlag met halve maan. Fort Moultrie, 1776. 
6 c. Vlag van de kruiser van Washington, groene pijnboom 

op witte ondergrond, 1775. 
6 c. Vlag van Bennington, 1777, sterren, rond het getal 

, ,76" en zeven witte en zes rode banen . 
6 c. Vlag van Rhode Island, 1775; Dertien sterren en een 

blauw anker op witte achtergrond. 
6 c. Grote Unie vlag, 1776; Zeven rode en zes witte stre

pen en in hoek de kruisen van St. George en St. 
Andreas. 

9 c. Vlag van de Bunker Hill, 1775; blauwe vlag met in 
bovenhoek rood kruis op witte achtergrond en groene 
pijnboom. 

6 c. Eerste vlag van de marine, 1775; zeven rode en zes 
witte strepen, waarop ratelslang. 

6 c. Vlag van lichte cavalerie van Philadelphia, 1775. 
Dertien blauwe en zilveren strepen, embleem met 
paardehoofd. 

De tien zegels worden samenhangend gedrukt . 

V I E T N A M ( N O O R D ) . 
Februari '68. Serie hoenders. 

12, 12, 12, 12. 20, 30, 40 en 50 xu. Verschillende hoenders. 
Maar t '68. Winter en lente overwinningen van het 

Zuidvietnamese bevrijdingsleger. 
Acht waarden van 12 xu met verschillende voorstellingen 
van de oorlog. 

Maar t '68. Maxim Gorki 100 j aa r geleden geboren. 
12 xu. Portret van de Russische schrijver. 

Maar t '68. Karl Marx 150 jaar geleden geboren. 
12 xu. Portret van grondlegger van het marxisme. 

April '68. Produceren en oorlogvoeren. 
12 xu. Uitbeelding van vechten en werken. 

Mei '68. Serie rozen. 
12, 12, 12, 20, 30 en 40 xu. Verschillende rozen. 

K YEMEN (Koninkri jk) 
Januar i '68. Olympische winterspelen Grenoble. 

1 b . Bobslee. 
2 b, Hardrijden, schaats. 
3 b . Kuntsrijden, schaats, 28 b . 
4 b . Skispringen, 12 b . 
6 b. IJshockey, 24 b . 

10 b . Slalom, 18 b . 

YEMEN ( R e p u b l i e k ) 
Verbeterde opgave van meldingen in maar t , bladzijde 169 
en van de schilderijenserie op dezelfde bladzijde. 
V4 b . Slalom. 
'/3 b. Kunstrijdster. 
V2 b Tweepersoons bobslee. 
3 b. Ijshockeyer. 
6 b . Skispringer. 

50 b . Embleem winterspelen. 
Wij danken de heer J. W. Smits te Eindhoven voor deze 
verbeteringen; 
1/3 b. De horrelvoet van Ribera . Louvre, Parijs. 
3 b . Edelman met hand op de borst van El Grego. Prado, 

Madr id . 
Blokje met hoogste waarde, getand en ongetand, evenals 
de zegels. 

ZUIDAFRIKA 
I04'68. Installatie en tweede Staatspresident. 

2 % c. J .J. Fouché en profil. 
I2V2 c. J. J. Fouché en face. 

*) CEPTConférence Européene des Admmistrat ions des 
Postes et des TélécommunicationsEuropese conferentie 
van administraties van posterijen en verre verbindingen. 

*)FISFédération Internationale de SportInternat ionale 
Sportfederatie. 

*) I F AInternationale Flugpost Ausstellung. 

♦)ITYInternat ional Tourist Year  In ternat ionaal j aa r 
van het toerisme. 

*) M C C  Marylebone Cricket Club . 

• )NASA  National Administration of Space and Air
craft  Nationale administratie van lucht en ruimtevaar t . 

* ) U N E S C O  United Nations Educational , Scientific and 
Cultural Organization  Opvoedkundige, wetenschappe
lijke en culturele VNorganisatie. 

* ) W H O  World Health Organizat ion  Wereldgezond
heidsorganisatie. 

55 ZUIDYEMEN 
I 4 '68. Nieuwe gebruikszegels; opdrukken op be

staande gebruikszegels van ZuidArabie. 
5, 10, 15, 20, 30, 65 en 250 f.. I,— d. van de wapenzegels; 
100, 250, 500 en 1.— d. van de vlaggezegels. O p d r u k in 
rood eii in blauw. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 

EUROPA 

ITALIË 
294'68. Europazegels. 

50 en 90 1. Gemeenschappelijk CEPT*)motief. 

JOEGOSLAVIË 
204'68. Middeleeuwse ikonen. 

0.50 d. Maria van barmhart igheid. 
1.00 d. Verkondiging aan Mar ia . 
1.50 d. Sint Sava en Sint Simeon. 
2.00 d. Lijdende Christus. 
3.00 d. Kruisiging. 
5.00 d. Maria en kind. 

O O S T E N R I J K 
245'68. Eeuwfeest borduurwerkindustr ie in Vorar l 

berg. 
3.50S. Borduurwerk. 

315 68. IFA*) in Wenen, (agebeeld in maar t , blad
zijde 138). 
2.00 S. Ouderwetse eendekker met werktekening. 
3.50 S. Modern verkeersvliegtuig met silhouettekening. 
5.00 S. Viermotorig straalvliegtuig boven wereldbol. 

46'68. Eeuwfeest renbaan Freudenau. 
3.50 S. Twee jockeys te paard in de baan. 

146'68. Honderds te geboortedag dr. K a r l Landstei
ner. 
3.50 S. Portret dr. Landsteiner. 

266'68. Vijftigste sterfdag Peter Rosegger. 
2.00 S. Portret van deze schrijver. 

R O E M E N I Ë 
282'68. Definitieve uitgifte da tum luchtvaartserie 

(bladzijde 223). 
253'68. Honderste geboortedag schilder Stefan 

Luchian. 
Blok 10 1. Schilderij , .Anemonen in blauwe vaas" . 

283'68. Definitieve uitgiftedatum schilderijensene 
gemeld in februari, bladzijde 105. 

SAN M A R I N O 
294'68. Europazegel. 

250 1. Gemeenschappelijk CEPT*)motief. 

VATICAAN 
April ' 68 . Luchtpost 

1000 en 1500 1. Detail schilderij , ,De verkondiging a a n 
M a r i a " van Fra Angelico in Jezuskerk te Cortona. 

BUITEN EUROPA 

^ A D E N (Kathir i in H a d h r u n a u t ) 
Maar t '68. Schilderijen van Botticelli. 

15 f. Portret Julien de Medici, 
15 f. Portret van een m a n met medaille in de hand. 
25 f. Portret Lorenzo T o m a b u o n i . 
25 f. Portret Giovanna Degli Albizzi. 
30 f. Judi th keert terug met het hoofd van Holofcmes. 
30 f. Pallas Athene en de centaur . 
Luchtpost: 
100 f. Detail uit Lente ; vrouwehoofd naar rechts. 
100 f. Detail uit Lente ; vrouwehoofd naar links. 
Gelijke waarden zijn samenhangend gedrukt. 

^ A D E N (Qu'Ait ! i n H a d h r a m a u t ) 
Maar t . Nachtwacht van R e m b r a n d t ; samenhangend 

in drieën gedeeld: 
25 f. Linkerdeel, gewone post. 

250 f. Middendeel, luchtpost. 
500 f. Rechterdeel, luchtpost. 

ETHIOPIË 
184'68. Honderste sterfdag keizer Theodorus. 

10 c. Portret van de vorst, 
20 c. Theodorus temidden van groep leeuwen. 
50 c. Theodorus ' keizerskroon. 

GUINEE 
l4'68. Gebruiken en klederdrachten in diverse 

streken. 
0,20 en 20 f. Coyah Dubreka. 
0,30 en 30 f. Kankan . 
0,40 f. K a n k a n . 
0,50 en 15 f. Bosstreek. 
0,60 f. Foulamory. 

5 f. Cognagui Koundara . 
40 f. FoutaDjallon. 

100 f. Labé. 
300 f. Bassari. LuchtpostKo und ara . 

HAITI 
224'68. Herdenking slavenopstand 14 augustus 1791 

0,05, 0,10, 0,25 en 0,50 g. Gewone post. 
0,50, 1,00, 1,50, 2,00 en 5,00 g. Luchtpost. 
Voorstelling: ceremonie in het Kaaimannenbos . 

INDONESIË 
maar t '68. Twint ig jaar W H O * ) 

2,— r. Embleem klein. 
20,— r. Embleem groot. 

april 1968 2 3 1 



B U I T E N L A N D 
Voor transacties met het buitenland kan per internationale postwissel worden overgemaal<t. ') maxim; 
Aformul ier boven het bedrag van: 
België Bfr. 16000; Bfr. 6900; Canada $ 100,—;$ 150,—; Duitsland DM. 1300,—; DM. 550,— ; Oostenri jk S 
Spanje Pts. 19000,—; Pts. 500,—; U.S.A. $ 100,—;$ UO,— ; Zwitserland Z.fr. 1/*00,—; Z i r . 600,—. Het 
lier is bij eik postkantoor verkrijgbaar ä fO,10. 

lal per postwissel.') met 

ch. 8500,  . S c h . 3600,—; 
cvt. bcnodigüc Aformu

PRIJSKAARTJES 
f i 

No 

** ® ♦ »* ® * 

1 000 DM 3 — 
5 000 DM 12,— 

10 000 DM20,— 

W. STATZ 
DS KölnRath, 

Postfach 120», Germany 

N I E U W E P O S T Z E G E L S 
van geheel Europa , k o l o n i ë n , U S A en U N O . Pr i j zen i n guldens 

naar n o m i n a l e w a a r d e : z ie l i j s t . 

Nederland + Kolon 
België 1 Brf 
Denemarken 1 kr 
Duitsland + Berlijn 
Engeland 1 sh 
Finland 1 Fmk 
Frankrijk 1 fr 
Gibraltar 1 sh 
Griekenland 10 dr 

M O 
0,10 
0.65 
1,10 
0,55 
1,35 
0,90 
0,55 
0,20 

Groenland 1 kr 
IJsland 1 ijsl kr 
Itahe, Vatic , S Mar 
100 hre 
Liechtenstein, 
Zwitserland 
Luxemburg 1 fr 
Malta 1 sh 
Monaco 1 fr 

0,65 
0,19 

no 
0,70 

1 , — 
0,10 
0,55 
0,90 

Noorwegen 1 Nkr 
Oostenrijk 1 ös 
Portugal 1 Esc 
Zweden 1 Zkr 
Spanje 10 Pes 
Turkije 100 Kur 
Cyprus 10 Mills 
Israel Isr £ 
UNO + USA1 $ 

0,60 
0,20 
0,15 
0,85 
0,70 
0,70 
0,15 
1,40 
4,70 

Onverschill ig welk aantal U afneemt, dus geen van tevoren vastge

legd bedrag of vastgestelde termi jn. Levering op rekening. Porto 
steeds extra. Steeds mogelijkheid geleverde zegels om te rui len. 

JOSEF THIELE 
4832 B a t e n h o r s t bei Wiedenbrücl<. Ki rchs t rasse 129, pos t re 

k e n i n g Keu len 202628, Dui t se B o n d s r e p u b l i e k . 

NATUURLIJK GELOOFT U HET NIET! 
Niemand gelooft ooit dat wi| werkelijk meer dan 96% kunnen leveren van de onge
bruikte series en blokken van de gehele wereld van 1920 tot 1968 — tot bij ons zijn 
eerste mancolijst zendt' Wi] nodigen u gaarne uit het voorbeeld van honderden 
Nederlandse verzamelaars te volgen die onze regelmatige klanten geworden zijn 
Motiefverzamelaars Die moeilijke overzee series waar u tevergeefs naar gezorht 
hebt hebben wij in voorraad 

FRANK WARNER 
117 Nassau Street, New York, N.Y. 10036. USA 
„One of the most complete stocks of the worldl in the world" 

79ste Dornhöfer postzegelveiling op 3 en 4 mei 
1968 in het Bundesbahnhotel in Mannheim

IHauptbahnhof 

Het prachtigste materiaal uit de gehele 
wereld 
Catalogus aan serieuze reflectanten gratis 
Inzendingen voor de 80ste veil ing, begin 
augustus 1968 in BadenBaden, worden 
reeds nu gaarne ingewacht 

HEINRICH DORNHDFER, postzegelveil ingen sedert 1952 
6800 Mannheim/Westdeutschland 
Eichendorffstrasse 29  Postfach 571 

KUKf WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wi j geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder t e kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Lage en middelbare waar

den. Zowel compleet als incompleet, ongebruik t of gebr. 
• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkel i jke goed

kope soorten. 
• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha

digde rzegels. 
• G R O T E V O O R R A D E N 

en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 
• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L w e n s e n w i j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge

prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwfceur/ge aandacht zal hebben. €T 

T O P 
D E 

W/J 0? AANVRAAG. 
 I N K O O P P R I J Z 
V E R E N I G D E 

Onze 
E N 

nieuwe ir 
V O O R 

S T A T E N 

Icoop-prijslijst. 
ZEGELS V A N 

E N C A N A D A 

Verkoop oon Amerilia's grootste en best beleende importeur; 

H. E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON, MASS. 02117 U.S.A Cable: Harrisco, Boston 

i n 
ter 

phila 
het grootste internationale handboek van 
phiUtelistische adressen schept relaties 
over de gehele wereld 

U vindt m de negende uitgave op 
352 pagina's ongeveer 10 000 nauw
keurige vermeldingen en adressen 

0 Duizenden ruil, koop en verkoop
wensen van verzamelaars en handelaars 
in de vi)f werelddelen 

0 Postzegelhandelaars mee hun speciale 
gebieden 

0 Groothandelaars 
0 Veilmghouders 
0 Uitgevers van vakliteratuur 
0 Spectale handelsbranches 
0 Rondzendingen 
# Vakbladen, met uitvoerige gegevens 

omtrent abonnements en advertentie
voorwaarden 

0 Philatelistische diensten met hun 
leveringsvoorwaarden 

0 Internationale keurmeesters 

0 Bonden en verenigingen 
De prijs bedraagt f 10,— 

en zo oordeelde de Pers: 
Het Interphitahandboek za! elke 
philatelist, hetzij verzamelaar of handelaar 
waardevolle diensten verlenen (Schweizer 
Briefmarken Zeitung) 

De inhoud is inspirerend en biedt voor 
alles een omvangrijk materiaal voor 
verzamelaars en handelaars dat zo nodig 
meteen bij de hand is 
APHVNachnchtenblatc 

Een philatelistischliteraire prestatie die 
enig ter wereld is 
Een wereldkampioenschap in de philatelie 
zou men kunnen zeggen als men absoluut 
in overtreffende trap wil schrijven 
Inderdaad moet men in de philatelistische 
literatuur tevergeefs naar een gelijksoortige 
prestatie zoeken ais door Interphila als 
grootste philatelistisch adresboek ter 
wereld geleverd wordt (DBZ) 

P H I L A P R E S S  V E R L A G  3 4 0 0 G Ö T T I N G E N 
Maschmuhienweg 8/10, Postfach 206 Postscheckkonten Hannover 3547 Wien 

46 765 Basel 405321 
Onze vertegenwoordiger van Nederland P C van Andel  Postbus 54  Katwijk aan Zee 



NIEUW VERKRIJGBAAR BIJ HET 
POSTZEGELBUREAU VAN DE CROWN AGENTS 

BRITS HONDURAS: Twintigjarig bestaan van de 
Economische Commissie voor Latijns Amerika 
Uitgiftedatum 1 april 1968 

ANTIGUA: Inwijding van het N A S A Apollo 
ruimtevaartcontrolestation in Antigua 
Uitgiftedatum 29 maart 1968 

BOTSWANA: Internationaal jaar van de 
Rechten van de Mens 
Uitgiftedatum 8 april 1968 

B O T S W A N A''''**HÏ?r#' 

LESOTHO; Twintigjarig bestaan van de W H O 
Uitgiftedatum 8 april 1968 

VERZAMELAARS KUNNEN DEZE ZEGELS VIA HUN NORMALE POSTZEGELHANDELAAR VERKRIJGEN 



RARITEITEN-CATALOGUS VOORJAAR 1 9 6 8 
Meer dan 500 aanbiedingen van zeldzaamheden uit de gehele wereld, en 
meerdere unieke speciaalverzamelingen, tegen vaste netto-prijzen. 
Enige interessante aanbiedingen van Oud-Duitsland: 

Baden 1851, 
6 Kr. blauwgroen papier, verticale strip van vijf in luxe-kwaliteit met geheel 
volle randen, rechts zelfs over de gehele lengte buurzegels zichtbaar, op 
rose briefstuk, grootst bekende eenheid, met attest Unverfehrt (Michel nr. 
3a). Prijs Zw.Fr. 45.000,—. 

Beieren 1854, 
18 Kr. maisgeel, zeldzame kleurvahatie, strip van drie uit de hoek van het 
vel, kabinetstuk, zeldzaamheid met grote waarde voor een liefhebber 
(Michel nr. 7). Prijs Zw.Fr. 3500,—. 

Helgoland 1873, 
'Ä Schilling, groen/lilakarmijn, de beroemde kleurfout, onaangeraakt kabinet
stuk van deze grootste zeldzaamheid van Helgoland, meermaals gekeurd 
(Michel nr. 8F). Prijs Zw.Fr. 5250,—. 

Saksen 1850, 
3 Pf. rood, Beiers systeem, luxe paar met brede randen en fraai plaatsnaam
stempel; paren van deze zegel zijn zeer zeldzaam en in deze conditie van 
zeer hoge waarde voor een liefhebber (Michel nr. Ia). Prijs Zw.Fr. 32.000,—. 

Württemberg 1851, 
3 Kr. op geel papier, onaangeraakt luxe-blok van vier met volledige originele 
gom, zeer grote zeldzaamheid, stuk voor de liefhebber van de hoogste 
waarde (Michel nr. 2a). Prijs Zw.Fr. 27.500,—. 

Geïnteresseerden gelieven deze catalogus aan te vragen. 



Laatste termijn voor inzendingen voor de 15de internationale 
postzegelveiling van 5-8 juni 1968 in Frankfurt a. d. Main: 

LOSSE KAVELS: 25 april 1968 
Gehele verzamelingen en speciale landenverzamelingen (waarvan 
de cataloguswaarde reeds berekend is) moeten uiterlijk 3 mei 
1968 in ons bezit zijn. 

Dit is de laatste Schwenn-veiling voor de 
zomervakantie! 

Maak gebruik van de hoogconjunctuur op de postzegelmarkt I 

Als u uw inzending direct verzendt (als waardebrief of waarde
pakket, waar u wel een inventaris- of inhoudsopgave bij wilt 
voegen) kunt u zeker zijn van de hoogste opbrengsten. 

H. C. SCHWENN- 6 Frankfurt/M. Neckarstr. 9 Postf .16707 • Tel. 25 2010 
H. C. SCHWENN AG -CH-8000-Zürich* Bahnhof str. 73 « Tel. 275772 



DE REGERING VAN QATAR 

EEN NIEUWE UITGAVE 
V A N ZES ZEGELS TER HERDENKING 

VAN HET TIENJARIG BESTAAN VAN DE 

POSTDIENST VAN QATAR, 1957-1967 

Alle zegels zijn in 
veelkleurendruk uitgevoerd. 
Datum van uitgifte: 
februari 1968. 
Verzamelaars kunnen 
deze zegels van hun 
gewone handelaar 
betrekken. 

a. 1 Dirham: Beroepsschrijver die een brief 
schrijft voor een cliënt. 

b. 2D. : Duivenpost, een van de oudste wijzen 
van berichtenverzending. 

c. 3 D . : Postruiter. 
d. 60 D.: Postvervoer met een kleine boot. 
e. 1,25 Riyal: Postvervoer per kameel en per 

straalvliegtuig, oud en nieuw! 
f. 2,— Riyal: Zegel op zegel. 

Afbeeldingen in 
formaat 33 x 44 mm, 
gedrukt in polychrome 
offsetdruk door 
Bradbury Wilkinson & 
Co. Ltd. te Londen. 

PHILATELIC ADVISERS LTD. 
265 Burlington Road, New Maiden, Surrey, Engeland 

Benoemd door de Regering van Qatar, alleenverkopers voor 
alle zegels van Qatar, uitgegeven op en na 1 september 1967. 



ISTELTZERl 

Internationale 
108e Postzegelveiling 

15, 16 mei Hotel Intercontinental Frankfort a.d. Main-

Een uitgebreid assortiment van gezochte zeldzaam-
heden uit alle landen en verzorgde verzamelingen met 
de bekende lage inzetprijzen. Nu een pracht-gelegen-
heid voor de schriftelijke opdrachtgever, door de lage 
prijzen. 

Hebt U nog niet aan onze 
veilingen deelgenomen? 

Dan moet u zich nu eens overtuigen van de buiten
gewone kwaliteit van deze interessante aanbieding. 
Als u serieus geïnteresseerd bent dan laat u zich 
zonder verplichting uwerzijds eens in onze lijst van 
belangstellenden opnemen. Dan wordt u automatisch 
steeds onze nieuwste veilingcatalogus in twee delen 
op kunstdrukpapier met vele foto's in kleuren en in 
zwart/wit gratis toegezonden. ISTELTZERl 

R U D O L F S T E L T Z E R 
DE OUDSTE FRANKFURTER POSTZEGELVEILING 

6 FRANKFURT, MAINZER LANDSTRASSE 114a, POSTFACH 2324 
TELEFOON: 0611 / 25 36 71, 25 37 71 

ISTEI/rZERi 

ISTELTZERl 

Zr-



Noorwegen, postkilowaor 1968 - nieuw 
Origineel, verzegeld door Noorse postorganisatre. Bevat hoofdzakelijk groot
formaat-zegels, meerdere honderden gelegenheidszegels en hogere waarden. 
Al t i jd douane-pakketkaarten van Scandinavië, Bondsrepubliek, zeer vaak ook 
Zwitserland, en Nederland enz. en bij uitzondering ook wel eens Berlijn of 
IJsland. 

1 kg- D . M k . 4 9 , — bij voorui tbetal ing franco 
Jaargang 1967 D.Mk. 47,— (veel douanepakketkaarten). Jaargang 1967 D.Mk. 
44,— (weinig douanepakketkaarten). Jaargang 1966 D.Mk. 42,— (veel gelegen
heidszegels, weinig douanepakketkaarten). 

F i rma N O R P H I L , Ammerudgrenda 59, OSLO 9, Noorwegen 
Betaling Postgirorekening Hamburg 161812. Oslo 204587. internationale post-
wissel of bankpapier. 

Door verzamelaar te koop aangeboden 
zeldzame proeven Ned- Ind ié , Cat. NVPH nrs. 211 t/m 215 (compleet). Dunne 
strepen i.p.v dikke, nr. 213 zonder strepen. Prljslijstwaarde ƒ250,— p. stuk. 
Biedingen onder nr. Ph. 179, Boom-Ruygrok N.V. te Haarlem. 

VOOR F I L A T E L I S T E N ! 
De postzegelselecties van Globus 
zijn een werkelijke vindplaats, die 
wij U niet verplichtend doen toe
komen. Ter introductie een echte 
speciale aanbieding: 222 verschik 
lende Duitsland voor slechts fl.2,25 
Schrijft U nog heden aan: 

Een briefkaartje 
is voldoende! 

GLOBUS 
Briefmarkenversand, Afd. Q 225 
2057 Geesthacht, p. o. b. 127, 
Duitsland 

I N D O N E S I A veel goedkoper ! ■ 
m e t toch nog mooie JUBILEUM-cadeaus gedurende deze 
maand. 
Bijvoorbeeld: Generaals f 3 ,50 ; Reptielen f 1,10; Muziek 16w. f 6 , 50 ; 
Muziek nagek. 6 w. f 5 , — ; Soekarno '67 f 0,75; Luchtvaart ƒ 0,75; 
Thomas Cup IV f 1 , — ; Bali + blok f 1,60; 17aug. '67 f 1 , — ; Expresse 
f 1,75; Schilderijen + blok f 5,50; Natuurr . + blok f 1,60; U N O '69 
f 0,75; Mi l i t . Academie f 0,45; noodport f 0,50; port 200, 1000 s, 15 
en 25 R f3 ,50 . En bij afname van 10 van dezelfde nog 10% kort ing. 
MOTIEVEN: 500 versch. Sport f 17,50; 500 Dieren f 17,50; 300 Dieren 
ƒ 1 0 , — ; 300 Bloemen f 13,50; 300 Ruimtev. f 17,50; 200 Ruimtev. 
f 17,50; 100 Schepen f3,50, enz. 
GROOT-FORMAAT-(plaatjesz.) 1000 versch. f 17,50; 500 v. f 6,75. 
Uitgebreide prijslijsten van INDONESIA, Nederl . en O.G., alsmede 
van tal van Motiefsamenst. gratis op aanvraag. 
Bestellingen, enz. aan: 

J. BIJ LS MA 
Schimmelpennincklaan 3 - Z U T P H E N - T e l . (05750) 3311 -

Giro 92 76.78 

U.S.A.-CANADA RUILT 
106 versch. nw.ste U.S.A. uitg. 3,75; 
156 versch. nw.ste U.S.A. gelegen-
h.z. 5,50; 250 versch. nw.ste U.S.A. 
gelegenh.z. 10, — ; 56 versch. nw.ste 
CANADA gelegenh.z. 3,75. 
Beste kwaliteit In ruil tegen postfr. 
Nederl. gelegenh.z. Ik verzend v. 
UNO postkantoor v. luchtpost + 1,— 
F. S. GERBER, 680 Fort Washington 
Avenue, NewYork, N.Y. 10040, USA. 

Te koop gevraagd: 
MUNTEN, PENNINGEN 

EN BANKPAPIER 
H. W. HETTELINGH 
IJsselstraat 95 
Amsterdam-Zuid 
Tel. (0205-739764 

IERLAND en MALTA 
Ierland 37-9» f 205.-, 40-51 • f 2 7 , - ; 52-4* f 210 , - ; 55-7* f 7 , - ; 60-1* f4,50, 
62-3» f4,50; 64« ƒ3,75; 71-2* f3 ,50; 73-4* f 8 , - ; 75-6* f 1 1 , - ; 93-4» f 2 8 , - ; 
97-8* f 1 5 , - , 102-3» f 5 , - , 113-5 f 2 5 , - ; 118-9* f 12,50; 120-1» f 12,50. 
Malta vanaf 294 tot heden ** slechts f160 , — . Ook los verkrijgbaar 
Heeft u onze zichtzendingen van Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland, 
Engeland, Malta, Cyprus, Gibraltar of Ierland al eens ontvangen? 
Neen, dan even een kaartje met referenties naar 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
BERGSELAAN81B - ROTTERDAM-11 - TELEFOON (010) 283276 

N O O R W E G E N 
speciale 
goedkope 
aan-

1 
2 
3 
4 
5 
32-34 
69-83 
84-87 
88-90 
92-96 
101-07 
108-11 
112-23 
124-26 
128-31 
132-40 
141-a 
146 
147-50 
151-53 

bieding 

212 
213-18 
219 
220-35 
236-236a 
235a-w 

1,20 
27,50 
3,— 

17,50 
5,— 1,40 
7,— 7,— 

32,50 
235a-w compleet met en 
zonder watermerk 
(33 stuks) 175,— 

ftiiTiät»'' 

40,— 
9,— 
9.— 

17,— 
4,50 
1,40 
9,— 

48,50 

125,— 
65,— 
40,— 

6,— 
30,— 
35,— 

1,50 
3,— 
4,— 
1 , — 

35,— 
4,50 
1,75 
1 , — 
3,— 
7,— 
1,50 
1,25 
2,— 

47,50 

154 
155-58 
159 
160-63 
164-67 
168-82 
183-86 
187-92 
193-94 
199-02 
203-06 
207 
208-11 

6,— 
9,— 
1 , — 
9,— 

18,— 
5,50 

10,— 
3,50 
5,— 
6,— 

10,— 
0,65 
3,— 

2,25 
1,50 
0,10 
1 , — 

14,— 
1.25 

19,50 
1,25 
5,— 
5,25 
1,30 
0,70 
3,— 

237-40 2,25 2,25 
241 0,40 0,40 
242-43 0,60 0,35 
244-5 1,50 1,40 
246-48 1,80 1,75 
249-52 1,40 0,45 
253 0,50 0,60 
254-56 1,80 1,70 
257-59 1,60 1,85 
260 0,45 0,60 
261-68 3,— 1,80 
269-72 1,40 1.40 
Alle volgende no. to t en 
met heden, gestempeld of 
ongestempeld 0,50 per, 
franc. 
Dienst 
1-7 
9-21A 
9-21B 
22-32 
33-40 
41-51 
52-58 
59 
60-66 
67-84 

6,— 
40,— 

5,— 
4,50 
3,50 
6,— 
4,50 
0,25 
2,— 

12,— 

4,75 
7,— 
3,50 
2,— 
1 . — 
6.— 
1,40 
0,10 
0,65 
4,50 

Aanbieding speciaal catalogi-handboeken. 
Afa 1968 catalogus f5,10 
Afa speciaalhandboekcatalogus Denemarken f 16,50 
Speciaal handboek Zweden, plus catalogus f55,— 
Speciaal handboek Zweden (driedelig) f175,— 
Speciaal handboek Noorwegen (tweedelig) f140,— 
Verder alle gewenste handboeken-speciaalcacaiogi 
Skandinavia philatelie leverbaar. 

5% extra korting bii opdrachten vanaf f 100,— 

POSTZEGELHANDEL „VIKING' 
Boddenttraat SS, Almalo. Tel . (0S490) 6417, b.g.g. (0S490) S773 

AANKOOP 
Nederlancj en O.G., postfrisse series en engros-
partijen, wij betalen cle hoogste marktprijzen. Hoe 
dat mogelijk is? Zie onze advertentie Nederland per 
1 en per 10 elders in dit blad. 
Met spoed gevraagd Amphilex-veilen **, betaal 
ƒ41,— tot dekking van een opdracht. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149 - Halfweg (N.H.) - Telefoon (020) 19 41 87 

TE KOOP GEVRAAGD 
COLLECTIES 
EN PARTIJEN 
Gratis taxatie op mijn kantoor, 
na telefonisch overleg 

Drs. C. QUIRIJNS 
Cannenburg 15 
Amsterdam 
Telefoon (020) 42 97 64 

CONTANTE BETALING - HOGE PRIJS 



1 ZICKTZENDINGEN: 
Nederland en O.R., Engelse Koloniën, Frankrijk, 
Verenigd Europa en Ruimtevaart. 

PRIJSLIJSTEN: 
Nederland en O.R., Ver. Europa en Ruimtevaart. 
Deze worden gratis op aanvraag toegezonden. 
Indien u vermeldt welke prijslijst u wenst. 
(Een briefkaartje is voldoende!) 

VERKOOP-KANTOOR: 
Korte Houtstraat 20b, Den Haag. 
Dagelijks geopend, ook 's-zaterdags. 

W. H. DE MUNNIK 
Postbus 5036 
Scheveningen 
Tel. 070-180500 



Postzegelhandel „'t Raedthuys" biedt aan: 
ISRAËL: 

Yvert Banco 
5 Sm t a b * " 
6 6 m. tab*** 
1/6 1/6*** 
10/14 10/14*** 
ld ld m tab° 
ld ld töte-béche 
m tussenstr ' * * 
10/14 m vert 
tussenstrook*** 
16 15 m tab*** 
17 17 m tab*** 
18/20 18/20 m tab 
(nr 20 geen full)*** 
21/26 21/26 m tab*** 
22a/25a tête-bêche**' 
31 31 m tab*** 
34 34*** 

34 m tab*** 
47*** 
47 m 

34 
35 
35 
36 
45 

tab*** 
48 m tab*** 
49 m tab* 

43/44 50/51 m tab**' 
46/48 52/54 m tab**' 
49 55 m tab*** 
53 59*** 
53 59 m tab*** 
53 59 m tab, 
qéén ful l*** 
54/56 60/62 m tab**' 
57 63 m l a b " * 
58/61 64/67 m tab**' 

4 5 , -
175,-
3 5 , -
5 0 , -

275,-

140 -

185, -
3 5 , -

100, -

325 , -
5 0 , -

' 7 5 , -
1 5 , -
12,50 
5 5 , -
22,50 

175, -
2 0 , -

5 , -
5 0 , -
65 -

5 , -
32,50 

1 6 0 -

120,-
2 0 , -
1 1 , -
22 50 

62/63 68/69 m tab*** 6,25 
64 70 m tab*** 12,50 
enz enz , ook zonder tab 
en gebruikt de meeste 
zegels voorradig (m tab 
= full tab) ± 50% Benco 

SAARGEBIET: 
Yvert 
1/17 
32/49 
53/68 

LP 1/2 
LP 3/4 
LP 5/8 
103/06 
121/24 
125/31 
(de 10 
132/38 
141/47 
148/54 
155/61 
162/64 
165/71 
263/67 
LP 13 
278/82 

Michel 
1/17* 
32/49° 
53/69*** 
70/83° 
126/27** 
158/59** 
195/98** 
104/07** 
122/25** 
128/34** 

fr ***) 
135/41** 
144/50** 
151/57** 
161/67** 
168/70** 
171/77** 
267/71*** 
298** 
299/303*** 

175 , -
17,50 
5 0 , -
5 0 . -
1 0 , -
5 0 , -
37,50 
3 5 , -
4 0 , -

650 , -

8 0 , -
110 , -
160 , -
275 , -
135 . -
8 5 , -
6 0 , -

185, -
4 5 , -

ZU ID-KOREA: 
88/124 incl 107a/08a 
z g vlaggenserie*** 325 -
idem 22 blokken*** 480.-
te zamen 750, -

Triest, Monaco, Vatlcaan 
bijna alle zegels *** of • • 
voorradig 

Baltische staten, bijna al 
les voorradig 
Zeer veel motlefzegels 
dieren, bloemen voorradig 
Japan na nr 600 bijna al 
les In voorraad *** 
Eng Kol 
Silver Jub 1935 
compl *** f 4 3 0 . -
Kronlng 1937 
compl *** of ° 4 2 , -
zeer veel moderne series 
voorradig 
Andorra 1/23** f325,-

Franse Koloniën enz 
vele moderne series in 
voorraad 
W I J verkopen uitsluitend 
eerste kwaliteit, alles 
onder volle garantie en 
tegen normale prijzen 
*** = postfris z pi 

** = luxe Ie pi 
° = mooi gebr 

ledere dag van 9-18 uur 
geopend, behalve donder 
dagsmiddags na 2 uur 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstr. 41 - Amsterdam Tel. 22 09 01 

(p r ivé : Andr ies Vier l inghstraat 9 , Te le foon: 1 5 1 8 5 8 b.g.g. 123123) 

REEDS MEER D A N 15 JAAR ben Ik Inkoper voor meerdere zaken, 
voor part icul ieren en voor e x p o r t , en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede pr i j zen: 

G R O T E E N K L E I N E W E R E L D C O L L E C T I E S , L A N D E N -

C O L L E C T I E S , V E R Z A M E L I N G E N N E D E R L A N D E N 

O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N , G O E D E L O S S E Z E G E L S , S E R I E S 

E N G R O S E N P A R T I J E N . 

Geen object is te g r o o t ; er v /ord t contant betaald. 
V o o r belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

P O S T Z E G E L H A N D E L ' T R A E D T H U Y S (e ig . J. D . M U I S ) , 
Raadhuisstraat 4 1 , A m s t e r d a m . T e l . 22 09 01 ('s-Avonds 1 5 1 8 5 8 b g g 
12 31 23). Donderdags n a H uur gesloten. 

SPECIALE AANBIEDING 
RUIMTEVAART 

jordaniè. (Transjord.) 

405/U 
405/14ongeund 
Blok B/9 
462/67 
462/67 ongetand 
Blok 1 B/19 
484/86 
Blok 24 
489/93 
489/93 ongetand 
Blok 26 
Av 42/47 
Blok 28 
509/14 
Bloh 29/30 
554/59 
554/59 oniet. 
Blok 

12 95 
77,— 
70,— 
10,50 
40,50 
38,— 

2,80 
3,70 
6,— 

27,50 
18,— 
11 ,— 
31,50 
14,50 
32,— 
3,— 

2».— 
20,— 

A v U 
39-40 

Korea (Zuid) 
15 
48 
177 
193 
213 
250 
Blok 36 
266 
392-93 
451 -I- Blok 126 

Kamaroen 
361-4 + Av. 
Av 65 
Av. 70-73 
421 

5,25 

17,50 
1,20 

Komoren 
Av 7 1.75 

Liberia 
386-87 -I- Av. 
386-87 -j- Av on(Ct. 
Blok 27 
Blok 27 ongecand 
393-95 (etand 
393-95 ongecand 
393-95 ongetand 
blokies 
Blok 30 
Blok 30 ongetand 
422-23 -I- Av. 
422-23 + Av. onget. 
422-23 blokies (4) 

1,75 
1,60 

3,85 
2,45 
2,65 
3,50 
3,50 
1,05 
2,80 
0,55 
0,80 
0,80 

5,25 
38,50 

5,95 
38.50 
4,20 

33,25 

33,25 
4,20 

33,25 
5,25 

28,75 
33,25 

433-35 ongetand 22,75 
433-35 4,55 
Blok 39 getand 3,50 
Blok 39 ongetand 22,75 

Togo 
340-43 4,25 
Blok 6 7,50 
350-53 2,75 
354 rood opdr. 5,75 
354 zwart opdr. 3,90 
350-53 kpt. velleties 
met foto's 35,— 
429-34 get 4,25 
429-34 onget. 60,— 
Blok 13 «,— 
444-48 get 4,15 
444-48 onget. 54,— 
461-65 3,50 
461-65 onget. 35,— 
Blok 18 4,— 
475-76 1,80 
475-76 kpt. velleties 22,50 
475-76 serie onget. 55,— 
481-84 opdr. get. 8,25 
511-14 nieuw kleur 
opdr. 8,— 
525-30 + Av. Sataliten 
get. 6,25 
Blok 24 Blok 3,50 

Dit IS een greep uit onze li]st die u gratis op verzoek wordt toegezonden. Wi| hebben 
een der meest complete voorraden van Ruimtavaart m Europa'II 

Eveneens zéér goed gesorteerd in Olympiada, Kannady, Schildarijan. 

In abonnement ontvangt u de zegels tegen speciale pri|zen, zowel kompleet als alleen 
getand, naar wens. 

Betaling na ontvangst der zegels Portovrii vanaf f 50,—. S.v.p. geen bestellingen onder 
f 1 0 , ^ wegens te drukke werkzaamheden. 

Weer voorradig Siegel Ruimtev. Catalogus f4,—, Sieger OI/mpiadecatalogusf16,—. 

Verzamelingen in Album van Kenned/ - Ruimtevaart en tegen speciale pri|zen. Bezoek 
na afspraak. Tel. 2738. 

PHIL. BUREAU JOANNES NIES 
Nieuwstr. 63 EERSEL N-B 

ISRAEL 
Koop bij de specialist tegen scherp concurrerende prijzen 

Prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden 

ISRAËL-POSTZEGELHANDEL LUNSHOF 
Zwaardemakerstraat 41 - Amsterdam-6 - Telefoon (020) 92 17 53 



Regelmatig veilingen te Hengelo (Ov.) 
Eerstkomende veilingen 27 april - 8 juni 1968, 
inzendingen kunnen dagelijks geschieden 
ONZE PLUSPUNTEN: 
* lage vellingkosten 
* zeer snelle afwikkelingen 
* deskundige voorlichting en verkaveling 
" objectieve waardeschatting 
Alle veilingen worden gehouden m Hotel Deters, Beursstraat. 
Vraagt veilingcatalogus aan. 

Postzegelveiling TWENTHIA 
Postbus 173, Hengelo (Ov,), tel (05490) 6417, (05400) 19912 

Berg uw kostbare 
verzameling veilig op 
tegen brand en inbraak 
Nieuwe brandveilige kasten f 295,- en f 480,-
Tevens voorradig 80 z.g.a.n. brandkasten 
en kluisdeuren Interessante prijzen 
Vraagt inlichtingen 

BRANDKASTEN- EN KLUISDEURENHANDEL 
N. A. V. d. HOVEN 

M r Thorbeckestraat 15, Barendrecht, telefoon (01806) 2 5 3 7 

BRANDKASTEN 
kopen 18 een zaak van vertrouwen Het gaat om uw kostbaar
heden en uw waardepapieren Kaptino heeft nneer dan 350 
nieuwe en gebruikte brandkasten en inbouwkluizen voor u staan. 
Dus direct uit voorraad Brandveilige kasten van ƒ 255,— af, 
7 modellen Nieuwe inbouwkluizen, 32 modellen van f 79,— af. 
Daarom zijn wij ook de grootste specialist in Nederland voor 
brandkasten en inbouwkluizen. U kunt uw te grote of te kleine 
brandkast bij ons inruilen Ook in tel- en schrijfmachines keuze 
uit meer dan 3000 machines De nieuwste Jaguar telmachines, 
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen op de telstrook, winkel-
prijs ƒ398,— bij Kaptino ƒ298,— Kaptino schrijfmachines model 
1968, geheel metaal, slechts ƒ 155,— Stalen schrijfbureaus 
ƒ148,— Komt u eens k i j ken '?? U koopt bij ons prettig en 

Blü K A P T I N O VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 2 00 18 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12 (nog steeds geen telefoon) 

Wie ruilt mijn ongebruikte Nederlandse zegels van no 1 tot 200 voor ongebruikte 
Nederlandse blokken van vóór 1940' Te koop Nederland, Vaticaan, Liechtenstein, 
Zwitserland en Frankrijk 
A . V , E L K W i l h e l m i n a l a n « - B c u n i n g e n - T e l . (0S807)218 

w ENGELKAMP 
koopt alles op het 
partijen, series en 

gebied van postzegels, 
bundels tegen contante 

verzamelingen, i 
betaling. 1 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 1 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

Naderland 

3 
6 
12 
25 
48 
*9 
99 
100 
102/3» 
10*» 
107/9« 
1U/20» 
130/31» 
134/35» 
134/38» 
U9/«2» 
169/98» 
203/7* 

100,-
40,-
75,-
25,-

140,-
40,-
32,-
20,-
2*,-
80,-
23,-
1 * , -

215,-
24,-
80,-
78,-
90,-
20,-

212/19» 
229/31» 
236/37» 
23«» 
238/39» 
240/43» 
244/47» 
248/51» 
25/60» 
261/64» 
270/73» 
274/77» 
346/48 
356/73» 
402B/3B» 
RT 90/93» 
RT 94/97» 
RT 98/101» 
LP 6/8» 
P 41/43» 

45,— 
22,50 
64,— 
28,— 
36,— 
26,— 
48,— 
28,— 
36,— 
24,— 
25,50 
26,50 
* 1 , — 
42,50 
40,— 
26,— 
28,— 
26,— 
32,— 
70,— 

Indié 
5(») 
8» 
12» 
16» 
31/37» '/, 
40/59» 
«0/61» 
81/98» 
142/48» 
-1- 145a» 
LP 14/1« 

Curaifao 
11» 
22» 
42» 
43» 
LP 26/40» 

35,— 
27,50 
60,— 
47,50 
«7,50 

130,— 
7 0 , -

100,— 

25,— 
38,— 

«5,— 
40,— 
32,— 
40,— 
80,— 

LP 41/44» 40,— 

Surinam« 
9» 
10» 
10»» 
13» 
14» 
15» 
15» 
21B» 
23» 
30» 
87/103» 
141/44» 
197/99» 
257/73» 
LP 20/22» 
ETC. 

20,-
36,-

200,-
22,-
45,-
«0,-
«0,-

200,-
24,-
36,-

100,-
27,-
30,-
27,-
34,-

Verscheidene met genoemde nummers en lagere waarden, zowe) gebruikt als onge
bruikt, voorradig Aan de zwendel postfris zonder plakker doen wij niet mee, deze 
aanvragen worden niet beantwoord' Ongebruikt 60% en gebruikt 75% Ned. Sp. 
Cat Afname minimum f30,—. Geef reservenummersom teleurstelling te voorkomen. 
Reclames binnen 4 dagen Betaling na ontvangst Geef ons uw mancolijst met ver
melding hoeveel u per maand wenst te ontvanegn 
Van de Rest van de wereld mooie en goedkope rondzendboekies voorradig, met uit
zondering voor Ned en Kol. 

TOLHUIZEN Folklnceitraat JS, Tel . 31S77 GRONINGEN 

LINDNER FALZLOS ALBUMS 
het nieuwe postfris inschuif-systeem, 
190m NEDERLAND vanaf 1945 40 
190 NEDERLAND compleet 78 
429 CURACAO 1873-1948 24 
430 ANTILLEN vanaf 1949 16 
432 NW GUINEA compleet 7 
433 SURINAME 1873-1948 23 
434 SURINAME vanaf 1949 25 
biipassende ringbanden plastic 13, 
bladmonster, uitvoerige prifslijst en 
vraag 

L I N D N E R I M P O R T „ N E D E R L A N D " , B O X 143 - H I L V E R S U M 

FALZ 
LOJ 

ALBUM 
* 

, geen plakker meer 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
bladen zonder band 
50, leder 30,—, ska 

Amphilex sou^n i r 

nod ig ' " 
34,— 
66.30 
20.40 
13,60 

5.95 
19,55 
21,25 

17,50. 
op aan-

16.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR GROOTFORMAATZEGELS VAN 

NEDERLAND OP PAPIER 

3.- PER KILO 
BETALEN WIJ VOOR UITGEZOCHTE KILO'S NEDERLAND 
IEDER KWANTUM SNELLE AFWIKKELING 

GEEN ZENDINGEN ONDER f50 -

„NOVIOMAGUM" 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

2e WALSTRAAT 17 - NIJMEGEN - TEL (08800) 2 06 38 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en O G , INDONESIË. EUROPA (Cept) 
DUITSLAND (modern). ISRAËL 

Gebruikc of ongebrutkc Elke zegel apar t gepr i jsd. Gaarne bericht beginnend of 
gevorderd verzamelaar Vraagt deze mooie boekjes met opgave van referenties aan bi j : 

H. FIGGE Jr. - EINDHOVEN 
KI. Berg 34b - Te l . 2 21 20 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten v/ordt u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Ook uw manco-lijst Is welkom. 

„U.K.A."-STAMPS 
POSTBUS 124 ■ ' t - H E R T O G E N B O S C H 



J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN 
WILL. BOOTHLAAN 242  POSTBUS 201 
AMSTELVEEN  TEL. (02964) 1 22 23 

WAAR KUNT U UW VERZAMELING BETER LATEN VERZEKEREN 
DAN BIJ DE ONTWERPER VAN DE FILATELISTENPOLIS ZELF? 

* Uitgebreide dekking 
* Gratis taxatierapport 
■* Vergoeding naar vervangingswaarde 

Deze publikatie vervangt die van de Fa R Rikmans te Naarden 

DER SAMMLERDIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen Abonnementsprijs f 11 80 per halfjaar (13 nummers) 
• gem omvang meer dan 100 pagmas f 23 60 per jaar {26 nummers) proefnummer gratisi 

=" Abonnementen kunnen direct ingaan 
• nieuwtjes met fotopagina s op Woordadvertenties opschnftwoorden 54 et 

kunstdrukpapier tekstwoorden 22 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA (P C vanAndel)t Postbus 54, Katwijk aan Zee ^ 
Giro 516928 Bank Amrobank Katwijk Telefoon 01718 4068 (ook savonds) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen \ 
Partijen [ Postzegels 
betere losse ) 

CONTANTE BETALING 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
VOOK INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK Gravenstraat 24  AmsterdamC 
U GAARNE BEZOEKEN Telefoon 243940 — G i r o 425549 

1 Voor wederverkopers 
Complete series Nederland en 0 G 
Korte en complete series Indonesia en buitenland 
Betere kilowaar Nederland en pakketten 
Vraagt gratis lijst 
Postzegeihandel G. v. d. EYNDE 

1 Broekemalaan 1  UTRECHT  Telefoon 71 39 94 

N E D E R L A N D Gratis prUsliJst zendt 

f? , ' ' r? ;? ; .?^ ! ' i ^? . l ^ i®»" Burg M u t s a l r ^ i i " 
I N D O N E S I Ë , U N T E A iiiburgrei (04250)7 ie 76 

LINDNERFALZLOS 
Wi] p n i i e n ons gelukkig per 1 1 1968 de ALLEEN V E R T E G E N W O O R D I G I N G voor 1 
de handel te hebben verkregen voor alle L I N D N E R  P R O D U K T E N 
Handelaren kunnen uit voorraad met de gebruikel i jke kort ing worden geleverd 
Tevens kunnen wij leveren Philorga plakkers, rondzendboekjes, pincetten, loupen, 
Jumbo insteekboeken, Zonnebloemf d c albums, Davo albums etc 
U w opdrachten zien wi | gaarne tegemoet 

FIRMA „IMPOLLEX" 
1 N i e . W i t s e n k a d e 1«  A m s t e r d a m  T e l e f o o n (020) «5805 

GOEDE VERZAMELINGEN 
partijen postzegels, brieven etc steeds gevraagd 
Voor belangrijke posten komen wij desgewenst 
persoonlijk. Zoals bekend, vlotte afwikkeling. 
Regelmatig veilingen. Laagste veilingkosten. 
Veilingcatalogus met alle gegevens gratis. 
Inlichtingen vrijblijvend. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
(A. Knikman) 

Diepenbrockweg 174, Dordrecht 
Telefoon (ook 's avonds) (01850) 4 07 33 

BRANDVRIJE STALEN ALBUMKASTEN 
Fonkelnieuw, modern, franco huis 
Vraagt foto s aan Brandkastenhandel | 

' B O X , Soestdijk  Van Weedestraat 43  Tel. (02155) 42 40 

E N G E L A N D I E R L A N D 
Mijn lijst nr 3 met goedkope aanbiedingen van voornamelijk Ierland ver 
schijnt 1 mei aanstaande Stuur een briefkaart en u ontvangt regelmatig 
en zonder verpl.chting mijn lijsten 
F. A. M PIETERSEN  MONNETLAAN 65 UTRECHT 

Z I C H T 
ZENDINGEN 
MET EEN VERFIJNDE EN DOORDACHTE SAMENSTELLING UITSLUITEND 100% KWALITEIT TEGEN NORMALE PRIJZEN WIJ 
VERKOPEN NIET ONDER DE MARKT (OOK NIET MOGELIJK BIJ EEN DERGELIJKE KWALITEIT) MAAR BEREKENEN OOK GEEN 
FANCYPRIJ2EN OP ENKELE ZEGELS/SERIES NA NEDERLAND 7080 % NVPHCAT, LANDEN WESTEUROPA 3050% YVERT 
ONZE ZENDINGEN HEBBEN EEN GEMIDDELDE WAARDE VAN ƒ2500,— PER ZENDING VRAAG EERST DE GRATIS PROSPECTUS i 
D I ^ Q T T C ^ C I U A M r ^ C I r > C I ^ I I D C " Correspondentieadres Postbus 24, Oostvoorne, Holland 
f V / O I ^ C U C L n M i N U C U „UC L V ^ U K C A Kantooradres Lijsterbeslaan 18, Oostvoorne, Holland 

^ B ^ Kantooruren maandag t/m vrijdag 9-12 en 13-17 30 uur 
Filatelistische Postorder- en Zichtzendonderneming r \ Telefoon (01885) 3409 - Prive (01885) 32 25 (na 18 uur) 



POSTZEGELVEILING 
8 mei op %9 I I I V I a.s. te 13 30 uur 
in „Frascati", AMSTERDAM 

Kijkdagen: 
in „Frascati": 

Maandag 6 mei, 9.00-17.00 uur 
en van 19.00-22 00 uur 

Dinsdag 7 mei, 9.00-16.30 uur 

In deze veiling: topnummers uit spec. coll. 
Ned. O.G., Dnegaats-roltanding, JAVA-hoog, 
JAVA-kop, BEZIT-BUITEN, Q (kopst), iSN3ia, 
Kroontjesporten in typen, oude brieven, stempels, 
landencollecties, luchtpostrariteiten en brieven. 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL 
Kleveriaan 97 - Bloemendaal - Telefoon (023) 5 61 54 

POSTZEGELBEURS 
ter gelegenheid van het verschijnen van de Europazegels op maandag 29 
april as in gebouw Frascati, Nes 59-63 te Amsterdam, van 10-22 uur 
Toegang vrij Vele handelaren met een stand aanwezig 
Het op de beurs gevestigde hulppostkantoor zal de speciale enveloppen en 
carnets van een bijzonder stempel voorzien 
Verzorgde envelop ƒ1,25 Verzorgd carnet ƒ2,— (klem aantal) Toezending 
na overmaking op postrekening 174227 ten name van het Verbond van post
zegelhandelaren te Amsterdam Telefoon (020) 23 77 67 
Mooie gelegenheid om uw zegels te verkopen. 

HET VERBOND VAN POSTZEGEL
HANDELAREN IN 
NEDERLAND 
Postbus 3296 - Telefoon (020) 23 77 67 - Amsterdam 



V a n Dieten Postzegelveilingen 

Uit veiling no. 429 

VEILING no. 426 - 13-14-15 mei 
Algemene veiling waarin: 
Uitgebreid Nederland en O.R., w.o. superbe eerste emissie. 
De nalatenschap van prof. dr. N. v. d. Zypp - Rotterdam. 
Een interessante handelaarsvoorraad (Ie deel). 
Uitgebreide afdeling Vatikaan en Zwitserland. 
Schitterende landencollecties, enz. 

VEILING no. 427 - 23-24 september 
Speciaalverzameling NEDERLAND eerste emissie. 
Vrijwel compleet „geplaat" in superbe kwaliteit, 
met hoekstukken, paren en strippen. 

VEILING no. 428 - 7-8 oktober 
Veiling van albums, landenverzamelingen en uitgebreide 
afdeling Nederland - series - engros. 
Voor deze veiling kan nog materiaal bijgevoegd worden. 

VEILING no. 429 - 21 -22 -23 oktober 
De superbe ,,Amphilex-Gouden-Medaille"-collectie van H. Kohn, 
Wassenaar. NEDERLAND en O.R., gespecialiseerd postfris 
tot 1900. Getaxeerde waarde ± ƒ400.000,—. 
Handboek-catalogus ƒ 2,50. 

VEILING no. 430 - 25 -26 -29 november 
Betere zegels en series van de gehele wereld, w.o. uitgebreid 
Nederland en O.R., o.a. een belangrijke afdeling kleinrond-
stempels, enz. 
Voor deze veiling kan nog materiaal bijgevoegd worden. 

Catalogi (behalve no. 429) gratis op aanvraag. 
Bij ons is het opgeld slechts 1272%. 
Vraagt ook ons gratis OVERZICHT vorig seizoen. 

V a n Dieten Postzegelveilingen 
TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 11 76 61 
V E I L I N G E N S I N D S 1892 ! 
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NATIONALE 
TENTOONSTELLING 
2 2  2 6 MEI EINDHOVEN 

De heer Van Dieten is persoonlijk aan
wezig en zal gaarne contact opnemen 
met verzamelaars die verkoop over
wegen. 
Voor afspraak: 
TOURNOOIVELD 2  DEN HAAG 

VAN D I Ë T E N P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 

Wederverkopers! 
Denk aan de toeristen die in ons land postzegels kopen! 
Profiteert van onze grote sortering korte en complete se

ries motiefzegels o.a.: Schilderijen, Olympiade, Dieren en 
Bloemen enz. 

Vraagt vrijblijvend zichtzending. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.Y. 
Prof. Tulpstraat 2, AmsterdamC. Tel. 6 22 20, Postgiro 250035 

NEDERLAND & OVERZEE 
Hoe is het mogelijkf Zulk leuk goed tegen zulke lage prijzen? 
Daar gaan we v/eer! 
1000 Nederland, indië, Indon., Curacao en Suriname, waarvan ten minste 625 ver
schillende. Catalog us waard e f125,— i f150,—. Volkomen onuitgezocht met vele 
verrassingen. Slechts f39,—!!) 

1400 Nederland en Overzee, zeer geschikt voor verzamelaar en wederverkoper 
Ten minste 1000 verschillende. Cataloguswaarde ruim f350,—. Prijs slechts f i l l , — 

Nog enkele RESTANTPAKTIJEN.'Hierin vindt u van alles door elkaar, gestempeld 
ongestempeld, afgeweekt, onafgeweekt met veel dubbele exemplaren, zeer geschikt 
voor handel en rui l , nadat u het materiaal, geschikt voor uw eigen verzameling, er 
uitgezocht hebt. Handelswaarde enorm en enorm hoog. Kleine partij f25,—, grote 
partij f50,—. 

En nu onze ongeëvenaarde motiefsamenstellingen. Leg hiermee de basis voor een 
collectie! 
500 versch. dieren 
500 „ sport 
300 „ ruimtevaart 
300 „ bloemen 

f25,50 
f 2 5 , 
f 2 9 , — 
f 2 5 , 

100 versch 
• 00 „ 
150 „ 

rode krurs 
SCHILOERIJEN 
SCHILD^RIIEN 

f 6,90 
f 11,90 
f 22,50 

Nog enkele zakken Belgische Spoorwegkilo's beschikbaar. Halve kilo f 19.50, hele 
kilo f37,50. Ook nog enkele prachtige kilo's van Hongarije, cat. waarde minstens 
2000 gulden per kilo. Kwart kilo f29,—, halve kilo f52.50, hele kilo slechts f99.50. 
Hierin een behoorlijk aantal hoge waarden van gelegenheJdsseries. 

Voor porto f 1,15 bijvoegen (rembours f1,90). Wij frankeren philatelistisch. 
Vooruitbetaling of onder rembours. 

Bestellingen schriftelijk of telefonisch aan 

OPTIMUS 
Plataanstraat 6, Duivendrecht. 
Giro 1565527. Tel. (020) 94 38 05. 

B 
37 et 
62 et 
80 et. 
85 et. 
2 / , gid. 

5 gId. 
10 gld. 
10 gtd. 

1 et. 

profile, 

^̂  
, j 

^ „ 
„ 
,, 
,, face 

op briefs tu 

idem maar 

kies 

pr. ex. 

nr, 624 gebr. 
„ 629 „ 
,. 632 
„ 633 
„ 635 
„ 636 
„ 637 

nr. 637 
„ 534 

p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. 100 
p. stuk 
p. 100 

f 5 , 
f 4 0 , 

f s . 
f 5 , 
f * , 
f 25,— 
f 100,— 
f 2 , 
f 6 ' 

Vr i jb l i j vend op voor raad 

BB_ 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Internationale Postzegelhandel Amsterdam  Postbus 312 

Telefoon 5 57 90  Postgiro nr. 123689 
.BB 

DE NIEUWE PRIJSLIJST NEDERLAND & O.G. 
Is verschenen; deze bevat behalve de normale nummers vele betere 
en variëteiten zoals: 
NEDERLAND: 29** z.pl. f350,— ; 43b** f155,—; 356e*** ƒ225,—; 
Rolt. 51a** f300,—. 
NED. INDIË: 38f» ƒ 250,—; UOf** f375,—; 171f** f 245,—; 260** 
f245,—; 289** f180,—. 
CURACAO: 104/20** f230,—. 
SURINAME: Luchtpost 24fa op brief zz. f300,—. 
Op aanvraag wordt deze prijslijst U gratis toegezonden. 

INTERPHIU, POSTBUS 8034, DEN HAAG 
Tel.: (070) 66 90 20. Postgiro 475.338 

VOORDELIGE AANBIEDING NEDERLAND 
NEDERLAND 
50-55* 
61 b° 
61b** 
82-83** 
136-38** 
166-68** 
169-76** 
191** 
199-02** 
203-07° 
203-07** 
208-11** 
212-19* 

5.75 
2 9 , -
3 0 , -

7,20 
9 5 , -

8,25 
5 , -

13,50 
14.25 
13,95 
27,50 
13,75 
4 0 , -

** = postfns; 
257-60* 
265-66* 
267-68* 
269* 
274-77* 
287-88** 
293-95** 
305-09** 
310-12** 
318-22** 
350-55** 
374-78** 
392-96** 
402-03** 

Dit Is slechts 

* = or 
3 5 , -
12,25 
11,25 
3,20 

2 5 , -
7,75 
6.75 

13,50 
2.60 

15,90 
1 6 , -
4.75 
2,25 
4,95 

gebruikt; ° = 
402-03B** 
402-03B* 
428-42** 
462** 
474-89** 
518-33** 
518-37** 
556-60** 
561-62** 
563-67** 
568-72** 
573-77** 
578-81** 
583-87** 

= gebruikt 
47,50 
4 0 , -
4,50 
5,90 

2 6 . -
6 5 , -

3 2 5 , -
2 6 , -
4,95 
9,75 

1 0 , -
8,25 

10,75 
10,50 

een areep uit onze voorraad. 
Ook hebben vnj een grote sortering 

M A X I M U M K A A R T E N 
Gaarne uw mancolijst aan 

A. J. 
WEESPERSTRAATII 

: P O H L M A N 

592-95** 
596-00** 
602-06** 
607-11** 
612-16** 
638-42** 
646-50** 
652-56** 
658-62** 
668-72** 
673-77** 
lp 6-8** 
lp 12-13* 
12-13** 

- MUIDEN - TELEFOON (02942) 1707 

3 2 , -
6,75 

11,25 
6.95 
9,50 

10,50 
5,50 
5,75 
6 , -

14,75 
5 , -

3 5 , -
195, -
245 , -



JAC ENGELKAMP BIEDT AAN: 
N E D E R L A N D G E B R U I K T 

no 1 f22,50, no 2 f22,50, no. 3 f95,—, no < f é,—, no 5 f 5 , — , no 6 f60 ,—, no 20 
fi,—, no 25 f26 ,—, no 29 f57,50, no 28 f 1 1 , — , no 36 f2.25, no 41 f 8 , — , n o « 
f65,—, no 46 f^—. no 47 f 12,50, no 45 f65,—. no 49 f50,—. no 80 f425,—, no 99 
f32 ,—, no 100 f20,—, no 101 f425,—, no 105 f50 ,—, no 130 f90,—, no 131 f75,—, 
no 133 f 8 , — , no 199-202 f 7 , — , no 203-207 f 12,50, no 208-211 f5,25, no 212-219 
f25,—, no 220-223 f4,25, no 225-228 f 7,50, no 229-231 f 13,50, no 232-235 f8,75, no 
240-243 f 13,50, no 244-247 f 30,—, no 248-251 f 16,50, no 255 f 4,—, no 257-260 
f 16,50, no 270-273 f 11,50, no 274-277 f8 ,—, no 347 f5 ,—, no 348 f 18,—, no 349 f 18,— 

JAC. ENGELKAMP 
Spu is t raa t 301 - A m s t e r d a m - G i r o 31.26.96 - T e l . 23 09 98 

1 OLYMPIA FDC. 
1960 Turkije 
1960 ltalié(2) 
1960 Gnekenl. 
1960 Const. 
1960 Belg K. 
1960 Ruanda U. 
1960 Malediven 
1960 Filippijnen 

Porto extra tot 35,— Vanaf 50,— Korting 5%. 
3,25 1960 Frankrijk 

12,50 1960 W. Duitsid. 
25,— 1964 Cyprus 
3,— 1964 id. Blok 

10,— 1964 Israel 
10,— 1964 W.-Duitsland 
12,75 1964 Turkiic 
6,— 1964 Griekl. 

Vele andere gewone Sport FDC. Grenoble '68 
Max. krten. 
T. Hartevald's FDC Service. Blondeelstraat 

1 Telefoon 010-20 40 70. Giro; 507 407 

4.50 
4 . — 
3,25 
9,50 
3.75 
1,90 
4,50 
8.75 

FDC; 

1964 Liecht. 
idem Vel. 
1964 Monaco (3) 
1964 S. Marino 
1964 Filippijnen 
1964 ld. ongetand 
1964 IJsland 
1964 Oostenr. St. 

1,75 
30.— 
15.--

9,75 
4,50 
6,50 
3,95 
1.50 

Opening FDC en prachtige 1 

36. Rotterdam-14 (Alexand Brstad) 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle 
Duitsland 
393 37,50 
425 37,50 
431/434* 40,50 
435/438' 58.50 
Luchtpost 
20/26* 165.— 
Sud Amerika Fahrt 
38/39« 340.— 
P O S T Z E G E L H A N D E L ' 

Luxemburg 
1 
2 
68» 
234/238* 
239/243* 
244/248* 
392/397* 
455/460* 

aar 

•J. C. R E N Z E N ' 
Bcrgselaan 225-b. Rotterdam. Tel. 24 88 86 G 

biedingen 

35.— 
75.— 
45.— 
31.50 
50.— 
57,50 
27,50 
45,— 

ro 481779 

vrijblijvend. 
Zwi tser land 
149/150* 
154/156* 
358/366* 
Dienst 
224/226* 
266/268* 
270/278* 
279/284* 

150.— 
45.— 
45,— 

70,— 
62,5C 
52,50 
26,50 

H e t F.D.C.- t i jdperk is v o o r b i j . H e t t i j d p e r k der 

MAXIMUM - KAARTEN IS 
AANGEBROKEN 
Nu kunt u nog voordelig kopen uit onze zeer uitgebreide voorraad. 
N ieuw: Zomer '68 op S kaarten, elke kaart met eigen plaatsstempel: 

fi.— 
Idem met st. Autopostk.. Postmuseum of Keukenhof: ƒ4,25. 
L E T O P : ledere klant heeft recht op een prachtige Bonifacius-max. 
kaart voor ƒ13,50. 

POST EN ZEGEL 
Dorpss t raa t 13 - A b b e k e r k - T e l . (02298) 278 

POSTZEGELHANDEL „DE VELUWE" 
J. V d Berge - Apeldoorn - Nieuwstr. 66 - Tel. 20919, bgg 31043 

Voor onze specialisatievoorraad (rol) tandingen Ned nu aan
gekocht een uitgebreide collectie PORTEN v. NED + OVER
ZEE veelal gebr op TYPEN en TANDINGEN wo. 45 blokken, 
stempeltjes, lang-kleinr puntst o a no 140, 143, etc De typen 
4 en de zo schaarse C t. 11'72-12 Ned. zijn slechts eenmalig in 
voorraad 

Nederland speciale aanbieding per 1 
139/40** 
199/02 • • 
238/39** 
289/92° 
293/95** 
305/09* 
310/12** 
318/22° 
323/24** 
325/26** 
327/31° 
332/45•• 
346/49** 
346/49* 
356/73** 
374/78** 
374/78° 
379/91 •* 
379 a/d** 
392/96** 
397/01** 
402/03** 
«02/038** 
405/21 * • 
423/27** 
428/42** 
444/48** 
a 9 / 5 3 * * 
454/59 • • 
462** 
469/73** 
474/89** 
490/94** 
490/94° 
495/99** 
495/99° 
500/03** 
500/03° 
504/05** 
50é/07** 
508/12** 
508/12° 
513/17** 
518/33** 
534/37** 
538/41** 
542/43** 
544/48** 

1x 
8,25 

14,— 
48.— 
4.75 
7.50 
3.40 
2.75 
5.25 
6 . — 
6,50 
3,25 
8 , — 

150,— 
115,— 

48,— 
5,25 
1,10 
2,50 
3 , — 
2,50 
0,70 
5,25 

50,— 
0.95 
0,45 
4,75 
0,60 
2,10 
2,10 
7 . — 
1.90 

30,— 
3 , — 
1,40 
2,60 
1,40 
4 . — 
1,75 
0,90 
0.95 
2.60 
1,25 
6.25 

70.— 
265.— 

5.70 
2.25 
6.25 

l O x 
65,— 

110,— 
400,— 

38.— 
60.— 
28.— 
22,— 
40,— 
49,— 
53.— 
26,— 
65,— 
—.— —,. —,— 42,— 
8.50 

20,— 
24,— 
20,— 
5.50 

42.— 
—.— 7 , — 

3.50 
38.— 
4.50 

17.— 
17.— 
56,— 
15,— 

250,— 
24,— 
11,— 
21,— 
11,— 
32,— 
14.— 

7 . — 
7.50 

21,— 
10.— 
50.— 

600.— 
2350,— 

46,— 
18,— 
50,— 

■** = postfris zonder 

544/48° 
550/55** 
556/60** 
561/62** 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
578/81 • • 
583/87** 
588/91** 
592/95** 
dito vel** 
596/00** 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
637° 
638/42** 
644/45** 
651** 
652/56** 
658/62** 
663/67** 
668/72** 
673/77** 
678/79** 
680/84** 
685/89** 
690/91 • • 
692/96** 
697/98** 
699/03** 
704/08** 
710/11 • • 
712/16** 
717/18** 
719/23** 
724/25" 
726/27** 
728/32** 
733/34** 
735/39** 
740/41 
742/43** 
744/48" 
749/53** 
754/55** 
756/60** 

plakker, "* 

1 X 
2,80 

16,50 
30,— 

2,25 
11 ,— 
11.— 

9 . — 
12.— 
12.— 

3 . 

38.— 
760.— 

7.50 
12.— 
8,75 

10,60 
1.70 

12.50 
1.50 
0.45 
6.75 
6.50 
7 . — 

17.— 
5.60 

17.— 
4.60 
5 ,— 
1,25 
5,25 
2.10 
6.50 
5,25 
0,85 
4 , — 
0,75 
7,75 
2,30 
0,85 
4,50 
2 , — 
5,20 
1,75 
2,10 
5,90 
5 ,— 
0,45 
3,25 

= on 
gebruikt. 

l O X 
22,50 

132,— 
240,— 
18,— 
9 0 , 
90,— 
72,— 
95,— 
95,— 
24.— 

310,— 
—,— 60.— 
95,— 
70,— 
85,— 
13,— 

100,— 
12,— 
3,50 

5 4 , 
53,— 
56,— 

140,— 
45,— 

140,— 
38.— 
41 ,— 
10,— 
43,— 
1 7 

5 3 , 
4 3 , 
6,50 

33,— 
5,50 

62,— 
18,— 
6,50 

36,— 
16,— 
41,— 
14,— 
16,50 
47.— 
40,— 

3.50 
26.— 

gebr. m 

en per IC 
761/62" 
673/67*» 
768/70** 
771/73** 
774/75" 
776/80" 
781/82** 
783/87** 
788** 
794/98** 
799/00** 
801/05** 
806/09** 
810** 
811/14** 
815/16** 
817/18** 
819** 
826/27** 
829/33" 
834** 
835/37** 
838** 
839/40** 
841/45** 
846/47** 
848/52** 
853** 
855/56** 
857** 
858/62" 
866/67** 
868/72** 
873** 
874** 
876/80** 
881/82** 
883/84** 
885/87" 
888/92** 
Lp. 4/5** 
Lp. 12/13** 
D 20/24° 
boekjes 
56** 
56/57** 
58/59** 
59 a** 

et plakker. 

l x 
1.20 
3.10,, 
1,65 
2,75 
0,80 
3,50 
0,95 
4 , — 
1,90 
2,15 
1,25 
1,90 
0,75 
0,20 
1,40 
0,55 
0,90 
0,30 
0,50 
2 , — 
0,25 
0,80 
1,25 
0,80 
1,75 
0,60 
2 . — 
8 . — 
1.10 
1.80 
2.50 
0.90 
2,40 
3,25 
0,30 
2,70 
1 , — 
1 . — 
6 . — 
2.40 
0.65 

!75,— 
2.90 

6 . — 
8 , — 
3.75 
2.50 

o 

lOx 
9.50 

25.— 
13.— 
22.— 
6,50 

28,— 
7,50 

32,— 
15,— 
17,— 
10,— 
15,— 

6 , — 
1,50 

11 ,— 
4,20 
7 , — 
2,20 
4 . — 

16.— 
1,80 
6,50 

10,— 
6,50 

14,— 
4,50 

16.— 
64,— 
8,50 

14 50 
20,— 
7,50 

19,— 
26,— 
2,50 

22,— 
8,50 
8,50 

50,— 
20,— 

5 , — 

—,— 23,— 

47.— 
64.— 
31 ,— 
20,— 

mooi 

Aanbieding vri jbl i jvend op voorraad, porto extra Postgiro 271040 
Lever ook per 5 x tegen genoteerde prijzen per 10. Aankoop: koop 
eveneens naar behoefte tegen 80% van de verkoopprijzen per 10. Ned. 

Anti l len en Suriname engros beschikbaar, condities op aanvraag. 

J. H. ACKERMANN 
L u t k e m e e r w e g 149  Halfvifeg N  H  Te l . 02019 41 87 

EXTRA AANBIEDING FIRST DAY COVERS 
Frankrijk 
1235/41 
1243 
1253 
1282 
1292 
1311/18 
1326/27 
1331 
1338 
1340/41 
1344 
1351 A/53 
1353 A/54A 
1355 
1356/57 

18,— 
1,60 
1,65 
4.50 
2,25 

25,— 
32,50 

6,50 
1,65 
2,25 
2,75 
3,25 
2,25 
2,10 
5 ,— 

1360/62 
1368 
1369 
1378 
1380/81 
1390/94A 
1395 
1400/01 
1404 
1414/17 
1418 
1430/31 
1433/34 
1345/41 
1437 
1438 

nrd. vg. 1 Yvert 1968, Levering 

9 , — 
2,25 
2,25 
1.65 
2,25 

11 ,— 
2,25 
2,25 
2,25 
5,50 
1,15 
2,25 
4,50 

16,— 
1,50 
1,50 

zolang v 

1439 
1440 
1447 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1457 
1458 
1464/65 
1470/75 
1476 
1480 
1485 

oorraad, porto 

2 , — 
2 , — 
1,25 
2,25 
1,65 
1,65 
1.65 
1,65 
2,70 
2,90 
2,90 
2,50 
9.25 
1.65 
2,25 
1,45 

extra. 

1486 
1492/94 
1496 
lp. 42 

Vaticaan 

187/88 
191 
192/93 
200/02 
210/12 
257/60 
265/67 
274/79 
293/98 

1.60 
5.90 
2 . — 
3.50 

125.— 
225.— 

50.— 
79.— 
33.— 
49,— 
48.— 
46.— 
40.— 

bet. binnen 8 dagen. 

POSTZEGELHANDEL A. W. COUWENBERGH 
Sarphatistraac 130 
uitgeb 
Neder 

Amsterdam Telefoon 020  94 02 63. Vraag 
eide prijslijst zegels 
and & Overzee. 

van Duitse gebieden, Frankrijk, 

Slechts J4 cent kos t u het een vt( i le en/o f v e r k l e u r d e postzegel 
t e r e i n i gen . G o e d k o p e r kan het n i e t l 

PHILAFLECK 
Het universele remigingsmiddet voor postzegels. Tube voor ± 1000 zegels f 3,90 
Twee vliegen met één klap' Een DAlMONstaafhuls, daarop de onbreekbare 
UVfilter PHILATEST en luminescerende zegels leveren voor u geen probleem 
meer op. Deze set kost u compleet slechts f 7,80 
Verkrijgbaar bij: ' t Raedthuis, Amsterdam, Delftse Postzegelhandel, Delft; Engels
man, Detfziil; Irene, Den Haag; Keiser & Zoon, Den Haag; Manuskov/ski, Den Haag, 
Cora, Dordrecht; Groninger Postzegelcentraje, Groningen; Kroeske, Groningen; 
Schipper, Noordwifk; van Mastrigt, Rotterdam; Wolff, Rotterdam; Leusen, Venio; 
Schouten, Zwijndrecht. 
Tegen storting van genoemde bedragen op postgjro 125.34.14 worden u PHILATEST 
en PHILAFLECK franco toegezonden. 

P. W. MEINHARDT 
V L A S K A M P 200, D E N H A A G 



r 
I Ve Verzamelt u België, 

Nederland, Kreta of 
Ethiopië? Een bezoek 
aan onze winkel loont 
alt i jd. 
Grote sortering Engelse Koloniën 
Klassiek en modern 

Souvenirblokken van 
de gehele wereld 

Vrijwel alles leverbaar 

Voor motiefverzamelaars 

Speciaal de oude uitgiften schepen 
op postzegels, vlaggen, dieren, 
bloemen, wereldbol, landkaarten. 
Rode Kruis, U.P.U., sport, 
ruimtevaart enz. enz. 

Vrijwel elk zegel van Nederland 
en O.R. leverbaar 

Bij ons liggen dagelijks 
restantverzamelingen, partijen en 
collecties, variërend in prijs van 
enkele tientjes tot enige duizenden 
guldens, ter inzage 

WIJ HEBBEN NOG STEEDS 
ZEGELS VAN DE GEHELE WERELD 
IN VOORRAAD 

Bijzonder mooie stock van de 
volgende landen: 

Albanië - België - Bulgarije -
Duitsland en Gebieden -
Oud-Duitse Staten - Engeland -
F r a n k r i j k - Gibraltar -
Griekenland - Hongarije -
Joegoslavië - Luxemburg - Malta -
Oostenrijk - Polen - Portugal -
Roemenië - R u s l a n d - Spanje -
Turkije - Tsjechoslowakije -
Zwitserland - Verenigde Staten -
Zuid-Amerika - Egypte en Soudan 

n Zie onze vorige aanbieding van 

zeldzame zegels 
Nederland en O.R. 

in het maartnummer. Alle daarin aangeboden hoofdnummers 
van de catalogus nog voldoende in voorraad. Kopst. opdrukken 
en andere variëteiten gedeeltel i jk niet meer voorradig, daar v\/lj 

van deze zegels hoogstens één of twee exemplaren in stock hebben. 

Maakt u ook eens kennis met onze 

FANTASTISCHE 
afdeling 

F R A N K R IJ K 
Yvert no. 1 tot no. 500, gebruikt, vrijwel alles leverbaar 
(ook gedeeltelijk ongebruikt), waarbij ook no. 148/1 55, 

alle caisse d'amortissement-uitgiften, 
1 Fr. 40 rose no. 196; 

Le Havre no. 257A, luchtpost 1 /2, 5/42, portzegels, etc. 
Vanaf no. 280 /1528, ongebruikt, alles leverbaar 

met en zonder plakker 

Voordelige aanbieding 
Y Y Y 

Frankrijk no. 354/355, gebruikt, prijs ƒ50 ,— 
no. 830/833, postfris zonder plakker, samenhangend, prijs ƒ9,50 

no. 352***, zonder plakker ƒ4,25 
no. 290/319, gebruikt, prijs slechts ƒ90 ,— 

Ook uw mancolijst zullen wij gaarne tegemoet zien 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 371 - Amsterdam (C) - Telefoon (020) 236012 - Postgiro 686414 

Onze winkel is dagelijks geopend van 9 tot 5.30 uur (donderdags na 2 uur gesloten). J 



KLEINE ANNONCES 
De redac t i e k a n geen v e r a n t w o o r -
delUkheld n e m e n voor de bonaf id i -
te i t der o n d e r s t a a n d e ad res sen . 

Pri js de r annonces ] 0,70 p . m m . 

A A N G E B O D E N 

Te k o o p : v e r z a m e l i n g F.D.C. Ned . 
(exclusief n r . E 1, 3 en 6). V r a a g 
prijs ƒ 825,—. Br. o n d e r n r . Ph . 222 
aan Boom-Ruygrok N.V. te H a a r 
lem. 

Specia le a a n b i e d i n g N e d e r l a n d en 
O.G. p.fr.z.pl., 60"/o. Ges t empe ld 
50"/«. Nog enige ser ies p.fr. v a n v. 
1940 70"/o. E e r s t e d a g b r i e v e n N e d e r 
l and vanaf E30 60»/o. Leve r ing 
f ranco na s to r t ing op giro 24 91 47. 
Aanv . C. Nikke i s , H a v e r s c h m i d t -
s t r . 85, Den Haag . 

Uit pos tzegelboekjes 7, 8, 10, 12, 15, 
18 et. p . 100 st. ƒ 2,25. Ook k l e ine re 
aan ta l l en . F. v a n Leek, Sche ldes t r . 
46, A m s t e r d a m . 

TopprUzen op de ve l l ingen . V r a a g t 
u eens een z ich tzending van mijn 
ma t ig gepr i jsde l a n d e n r e s t a n t e n v. 
de gehele were ld . 20 to t 45 cent de 
F r a n c Yver t . Engelse K o l o m e n 
to t 35 cent . B r i even o n d e r n r . P h . 
180 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
H a a r l e m . 

Bod gevr . op Spanje Yv. n r s . 806/ 
07 en ld. Lp 246, 256 (postfris) Oos
tenr i jk Lp . n r s . 54, 56 en 60 (postfr.) 
en 54, 56, 57, 58, 59 en 60 (gebr.) . 
Alles p r i m a kwal i te i t . Bovend ien 
v a n be ide l a n d e n nog v.a. Sch r i f t e 
lijke a a n v r a g e : J . C. Tonnon, Al-
ben izweg 8, E indhoven . 

De Ph i l a te l i s t Ie t /m 6e j a a r g . 
1926-1931, geb . Ned. Maandbl . Ph i l . 
4e t /m 11 j a a r g . 1925-193 g2eb. 12e 
t /m 44 j a a r g . 1933-1967 los. T e.a. 
b . J . M V. Roessel , Koning in Ju l i a -
n a l a a n 31, Voorburg . 

Een bod gev raagd op m i s d r u k . 
f 100,—. Br onde r n r . Ph . 183 a a n 
B o o m - R u y g r o k N.V. te H a a r l e m . 

Pos tzege lboekjes te koop a a n g e b o 
den . Nr . 56, 57, 58, 59, 59A. Cat . 
ƒ 18,50. Pr i js ƒ 12,— plus po r to . 

F . Reys, Almhof 10, ' s -Her togen-
bosch. Tel . (04100) 3 31 25. Pos tg i -
ro 1 57 97 18. 

Verzame l ingen Nede r l andse zegels 
(vanaf 1852) en F . D . C s (vanaf 
1950). Pr i jzen ca. 50-55 pet . ca t a 
log. Bezicht ig ing n. tel . a f sn raak . 
Tel . (04100) 3 00 64. 

Van pa r t i cu l i e r te koop mooie ve rz . 
België (zonder kol.) volgens Y v e r t 
'68, r u i m ƒ 6000,—, w a a r v a n f 2500,-
ong. z.pl f 2100,— ong. m pi., res t . 
goed gest . Vanaf '52 t o t n u toe b i j 
na compl Vraagpr i j s ƒ 3500,—. La
r en (NH). Tel (02153) 56 37. 

Ver . E u r o p a en V.N. 310 Yver t 
ƒ95,—, p.fr.z.pl. Ned. ro l t and ing fa 
perf NVPH ƒ 2650,— ve rk . f 150. 
S tokb . div. (oud) en Eng. kol . veel 
postfr . ƒ 50,—, 175 oude b r ieven 
(plm. 1850) en k a a r t e n spec, s t e m 
peis ƒ 50,—. J a p . beze t t ing I n d o n e 
sië ƒ 45,—, kis t je div. resp . 750 
Yver t ƒ 75,— NVPH ƒ 50,—. Vat i -
caan o.a n r 76 p fr.z.pl. (275 Yver t ) 
n r 156, 159, 240 en l.p. 13 tot 15 en 
30. Totaal p lm. 500 Yver t ƒ 110,—. 
Div. H a n n o v e r ƒ 25,—. Tel. (08800) 
5 18 59. 

Bod gevraagd op Nede r l and 1967 
Z o m e r 25 c. zonder w a a r d e - i n s c h r . ; 
los en b lok je van vier . Br. o n d e r 
n r . Ph. 188 aan B o o m - R u y g r o k 
N.V. te H a a r l e m 

Te koop 1 k g Ned. ƒ 11,—, 1 k g 
p o r t Ned. ƒ 44,50, 500 ve r sch . 
Ned. ƒ 45,—. Zend m a n c o l u s t Ned. , 
prijs volgt. Alles f ranco W. Blom, 
Mr. v Cooths t r 30, D r u t e n . Gi ro 
97 88 16. 

Venezue la - Colombia. A b o n n e 
m e n t voor nwe u i tgaven . Ook ge
st. Tevens b e w e r k i n g mancol i js ten . 
Zie lke , J e p h t a s t r . 65, A 'dam-W. 
(020) 6 58 05. 

Te k o o p : verz . Spor t , t egen elk 
aannemel i jk bod. Ui t s lu i tend com
ple te ser ies . G. J . Broe r se , v. 
Spei jks t r . 137-1, A m s t e r d a m . Tel. 
(020) 16 18 14. 

Te k o o p : Were ldve rzame l ing (met 
volledig) . Cata loguspr . p lm. ƒ 3500,-, 
v raagpr i j s ƒ 1500,-. Br. onde r n r . 
P h . 191 aan Boom-Ruygrok N.V. t e 
H a a r l e m . 

U n i e k ! Dit k o m t nooi t mee r . Com
p l e t e v e r z a m e l i n g F . D . C s Ned . en 
O.G. Ie k las covers en 95 pet . is 
b l a n c o ! Cat .w. ƒ 3220,—. Prijs 
f 2250,—. Bezicht ig ing mog. V. 
Boon, B e e k l a a n 164, Den Haag. 

P u n t s t e m p e l - a l b u m . Een complee t 
s tel b e s t a a t u i t 8 r i n g b a n d e n . (18 
gaa ts ) . Totaal aan ta l pag ina ' s plm. 
345. Voor enve loppen en por tzegels , 
IS s lech ts 1 pag ina besch ikbaa r . E. 
Messemaecke r s , Gro t e s t r aa t 17, te 
V e n r a y . 

N leuwt j e sd i ens t Europese l anden , 
door e igen i m p o r t lage prijs . Vr. 
g ra t i s prijslijst. C. J . Wessel ink, 
de G o u w e 44, Landsmee r . 

I s raë l . Te koop aangeboden , een 
vol ledige ve rzame l ing Israel-zegels , 
o n g e b r u i k t , m e t t ab . Cata logus 
w a a r d e volgens Benco ƒ 16.000,—. 
Br . o n d e r n r . Ph . 195 aan Boom-
R u y g r o k N.V. te H a a r l e m . 

Po len postfr . z.pl. Yver t n r . Blok 
22 è ƒ 10,—. Yver t Fr . 40,-. Schi lde-
r i j e n s e n e ƒ 3,—. Vl inderser ie ƒ 3,— 
en vele a n d e r e billijk, v r a a g t prijs
opgave . Boven ƒ 20,— franco. Aan 
M. C. V. d. Brake l , B o d e m a n s t r . 17, 
H i l v e r s u m . 

P a r t i c u l i e r b ied t te koop aan schi t 
t e r e n d e zegels van Ned. Ant i l len , 
g e g o m d m e t kle in r o n d h o e k s t em
pel . Tegen 65 pet . Spec . Cat . NVPH 
B'68, bij 5 of m e e r 60 pet . n r s . 258-
260 ƒ 3,10; 261 ƒ 0,55; 262-264 
f 2,25; 265-268 ƒ 5,50, 269 ƒ 0,55, 

270 ƒ 1,30; 271-274 /'5,20; 291-292 
ƒ 1,10; 293-296 ƒ 5,50. G. H. Sei j -
b r a n d s . Giro 757005 ' s -Gravenhage . 

P e r u - Mexico. A b o n n e m e n t voor 
n w e u i tgaven . Ook gest. Zielke, 
J e p h t a s t r a a t . 65, A 'dam-W. 

Bigmai l , half kilo, m e t h o n d e r d e n 
a d r e s s e n v a n postzegel- en h o b b y -
c lubs gehe le w e r e l d : ƒ 2,50 op g i 
ro 86 68 31 van C. J . H. t e r Riet, 
Get fe r t s inge l 112, Enschede . 

N I E U W T J E S . Wi] ve rzorgen voor 
p a r t . en hande l de nwe . ui tgi f ten 
v a n zegels e n / o f fdc 's . Desbetref
fende koersl i js t gra t is op a a n v r a a g 
v e r k r i j g b a a r . F i r m a , , Impol lex" , 
Nie. Wi t s enkade 16, A m s t e r d a m . 
Tel . (020) 6 58 05. 

G E V R A A G D 

H O N G A R I J E : 250 s tuks f 6,50; 50O 
ƒ 24,75, 1.000 ƒ 49,50 (deze m s tock-
boek) . Alle versch i l l ende , geen 
r e m b o u r s , vrij op zicht. Gevraagd 
Oos tenr i jk 1850/67 G. Szegedi , P r 
B e r n h a r d k a d e 26a, R o t t e r d a m . Tel. 
(010) 22 71 09 

Gevr . Roemenië , BulgarUe en Tur 
kije. Wiedijk, P e t t e n s t r a a t 30, Am
s t e r d a m - N . Tel. (020) 26 46 67 of 
94 86 17 

Gezoch t : ee r s t edagbr i even Neder 
l and , 1923 Toorop-1928 Olympiade -
1933 Vredeszegel , Zeeman , Kind-
1934 Crisi,szegel-1935 Zomer 6-12'/! 
cent , Luchtvaartfonds-1940 Zomer 
7'/s c e n t opdruk-1944 Zeehe lden 
17'/!-22'/! cent (brief)-cijferzegels v 
K r i m p e n 3-4-6 cent . Ge ï l lus t ree rde 
b r i e v e n : d ive rse , ,Sluis"- , ,Duin-
wi j ck" -van , ,Deth" u i tgaven . C. 
Avezaa t , Marn ix l aan 28, Ut rech t . 
Tel . 44 28 38. 

G e v r a a g d : Indische dee l s t a t en . 
Aanb . H. J . Nijland Visser, H a r t e n -
lus t l aan 1, Bloeraendaal . 

Te koop gev raagd : 1 e x e m p l a a r 
N leuw-Gulnea , nr . 23, 15 et. roodbr . , 
gest. of postfr. F . Geer l ing , J . v. 
S to lberg l . 13, Midde lharn i s . 

Rui len . Wie rui l t m ' n a n t i e k e b o e 
k e n vanaf 17e e e u w (10 s tuks) ge
sch iedenis tegen v e r z a m e l i n g pos t 
zegels. Engeland en Ko lomen voor 
1940. Moet beslist goed m a t e r i a a l 
zijn. Mevr . B u u r m a n - S c h o u t e n , 
D o r p s t r a a t 47, Gendt , Ge lder land . 

Engros- inkooplUsten gev raagd : be
s c h i k b a a r vel len en veldelen v a n 
alle Nede r l andse we ldad ighe idsze -
gels 1923/1950. Tentoons te l l ing 1924, 
A N W , GG. enz. Le t t e r P H K -
Pos tbus 752, Ro t t e rdam. 

G e v r a a g d : oude a n s i c h t k a a r t e n 
v a n Ophemer t -T ie l en K n k d u i n . 
K o p e n of rui len tegen zegels of 
p o s t w a a r d e s t u k k e n . J ac . v. Ooijen, 
Arab i s l aan 56, Den Haag. 

Te koop gevraagd postfr isse zegels 
van N e d e r l a n d en Overzee . Ook 
col lect ies . C. Wil lemsen, J a n s e n 
ple in 43-III, A m s t e r d a m - W . Telef. 
(020) 11 05 26. 

M u n t e n , ook ve rzamel ingen , koop t 
s t e eds : P . C. de Vries , L a a n de r 
Vri jheid 49, Be rgschenhoek . 

Te koop of te rui l gevr . N e d e r l a n d 
In b l o k k e n v a n 4. 59 ong. 64, 66, 68 
geb. 61B, 61C ong. 81 geb. 87 geb . 
90/101 geb . of ong. 104/105 geb . 118 
ong. 127/131 geb. 146, 147, 149, 
155/57, 159, 160, 162, 173 geb . 180, 
182 ong. 184, 186, 188, 189, 195, 198, 
243, 254, 276 geb. A r m e n w e t 1/8 geb. 
of ong. I n t e r n e r i n g VJ ong. P o r t 
68A, 67B, 68B ong. J . Smits , Ro-
lands t r . 36, Tegelen. Tel. (04706) 
18 02. 

I n t e r e s s a n t e par t i jen massa - en 
b u n d e l g o e d w o r d e n s teeds t e k o o p 
gevr . door A. v. d. Heijden, H e n 
gelo laan 1196, Den Haag. 

D I V E R S E N 

Verzamel t u V.N. en/of V.E.7? 
Ja? W o r d t dan l id v a n de gespec. 
Veren ig ing op dit gebied. Secre ta 
r i aa t : C. Spoe lman, I r i s s t r aa t 18, 
R i d d e r k e r k . Tel. (01896) 47 55. 

BUITENLAND 

Liech tens t e in . Nieuwt jesd iens t v a n 
L iech tens te in en Zwi t se r l and . Uit
voe r ing V. mancol i js ten. Z ich tzen-
d ingen t egen goede re fe ren t ies . 
P H I L T R A D I N G F L 9494 S c h a a n -
L iech tens te in . 

Ge legenhe idskoop! Voor ƒ 30,— 
zend ik u een p a k k e t m e t 1500 ze
gels van Vat icaans tad , S a n Mar i 
no, I ta l ië . Vooru i tbe ta l ing In b a n k . 
papier , me t i n t e rna t iona le pos twis -
sel of onde r r e m b o u r s . P a v a n i 
Claudio, Via Codogno, 2 - 20139 
Milano (Italië). 

Vat ikaan , San Mar ino , I ta l ië , l eve 
r ing van n ieuwt jes . Vraag p rospec 
t u s : R. Liberi , Va ldagno 31.00191 
Roma, I ta l ië . 

Zoek ru i lpa r tne r voor Wes t -Dui t s 
l and en Berli jn tegen N e d e r l a n d , 
n ieuwt jes en oude re zegels. Gün
the r S teckhahn , N e u b r a n d e n b u r 
gers t rasse 13. 4 Düsse ldor f -Ben-
ra th . 

Verzamelaar Egypte zoek t con tac t 
m e t dito. Te koop g e v r a a g d v a r i ë 
te i ten Franse B u r e a u x P o r t Sa id / 
Alexandr ie . Tevens v a n zelfde b u 
r e a u x Franse zegels m e t n u m m e r -
s tempels B o u d i e r . L a Coveta F u m a , 
Campello, prov Al icante , Espana . 

Ru i lpa r tne r . Voor Nede r l andse 
n ieuwt jes en ges t empe lde zegels 
gezocht tegen n ieuwt jes en ges tem
pelde zegels West-Berl i jn en Bonds 
republ iek . Rui lbasis Michel 1968. 
Adres : K u r t Mill, D-6551 Furfe ld , 
Mit t le re Bens t r . 11. 

Gevraagd : Tafe l tennis-specia le en
veloppen, ge legenhe ids - en m a c h i 
nes tempels , s lul tzegels e n a n d e r 
in te ressan t ma te r i aa l (geen onge
b r u i k t e zegels). B r i even a a n : R. 
Haggett , 19 Bladen Close, Wrough-
ton, Swindon, Wilts., Eng land 

De sluitingsdatum 

van het meinummer 

is gesteld op 

22 april a.s. 
Het meinummer v/ordt ter post 

bezorgd op 15 en 16 mei. 

Schilderijenzegels 
Vraagt gratis prijslijst 

HEYMANS' 
POSTZEGELHANDEL 

J Valeriusstraat 82 - Schiedam 
Telefoon (010) 263951 

Indonesië spotgoedkoop, postfns zonder plakker 

70 versch series f 27,50, 50 versch series -t- een scockboek 24 x 32 voor slechts 
ƒ 17,50, 30 versch series -f- een album Indonesië voor slechts f 10,—, 25 versch series 
-f- een stockboek 17 X 2 1 ' / voor slechts f &,—, 12 w bloemen + blok 515 f 1.35, 
549/58 f2,85, 559/62 f 0,95, 563/78 f5,75, 579 f 0,65, 580/82 f 0,75, Thomas cup IV 
f0,90,Bali -t- blok f 1,50,17 aug '67 f 1 , — , Expresse f 1,65, Schilderijen -|- blok f 5.25. 
Natuurramp + blok f 1,35, UNO f 0,75, Milit Academie f 0,45, Restauratie Boro-
boedoer -|- blok f 1,50, Noodporc f 0,40, De laatste 4 hoge waarden port f 3,— 
Tevens de niet genoemde nummers van Ned en O G en Indonesië. Nederland 
postfris zonder plakker 199/202 f 15,25, 220/23 f 19,25, 229/31 f32,—, 238/39 f49,—, 
402/03 f4,85, 550/55 f 14,75, 556/60 f26,—, 578/81 f 10,50, 592/95 f34,—, Ned. gebr 
550/55 f 12,—. 556/60 f23,50, 578/81 f 10.—, 592/95 f36,50 Bestellingen beneden 
f35 ,— worden verhoogd met portokosten. 

P. den Hartigh 
Dijl< 102 - Postbus 34 - Broel< op Langedijl< - Giro 12.55.021 



DE GROTE PUBLIEKE VEILINGEN VAN 
WILLY BALASSE, 
die zullen plaatsvinden van 20 tot 27 april 1968, omvatten met name: 

a. de beroemde collecties van Hardy d'Angleur en Francis Rhein (USA) 
van BELGIË en LUXEMBURG, bekroond met 12 gouden medailles. 

b. een buitengewone keuze Nederland (zeldzame afstempelingen.) 
c. zeldzaamheden Oostenrijk, Frankrijk (scheepsbrieven) 

Groot-Brittannië, Griekenland en Zwitserland. 
d. een selectie zegels op brief en luxe exemplaren. 
e. een Europa-verzameling van bijzondere kwaliteit, rijk aan 

moderne uitgaven. 

De drie luxe-catalogussen met reprodukties in kleur (vierkleurendruk) plus een exem
plaar van het geïllustreerde ,,Balasse Magazine' zullen worden toegezonden aan de 
nog met bij onze veilingdienst ingeschreven verzamelaars tegen vooruitbetaling van 
ƒ3,50 (geldige postzegels worden in betaling genomen) 
Een abonnement op onze veilingcatalogussen plus ,,Balasse Magazine" voor het jaar 
1968 kost ƒ17,— Een abonnement op uitsluitend ,,Balasse Magazine" ƒ7,— 
De grote veilingen van Willy Balasse geven u de gelegenheid stukken in uw bezit te 
krijgen die u reeds lang zoekt of op voordelige wijze uw zeldzaamheden en verzame
lingen te gelde te maken (Zendt u ons echter niets zonder voorafgaande afspraak i) 

Voor zijn veiling van 8-15 juni neemt WILLY BALASSE reeds van nu af aan zeldzame stukken of 
verzamelingen in aankoop of in commissie Provisie aflopend naar de omvang van het object 

VOOR KOPEN OF VERKOPEN ZONDER VERLIEZEN, 
MOET MEN WETEN ZIJN MARKT TE KIEZEN: W.B 

WILLY BALASSE 
WINKEL, KANTOOR, TENTOONSTELLINGS- EN VEILINGZAAL 43a, 45-45a, RUE DU MIDI, BRUSSEL 1. 
TELEFOON 13 29 51 EN 13 29 52 TELEGRAMADRES BALASPHILA, BRUSSEL 
BUREAU IN LONDEN 81 ROEBUCK HOUSE STAG PLACE LONDON SW 1 

"" ■j^.^Frig^ ^ ^ Ä * 

" ^ 1 

WÊb^iÊ. 
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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING N.V. 
Rokin 58 - Amsterdam-C. - Telefoon (020) 23 02 61 en 24 23 80 

IMPORTANTE VEILING VAN 
24 t/m 27 april 1968 
IN GEBOUW „FRASCATI" 
Nes 59-63, Amsterdam-C 

Belangrijke afdeling NEDERLAND en O.R., waaronder zeldzame stempels 
op eerste emissie, alsmede een over circa 50 kavels verdeelde w a a r d e 
v o l l e collectie zeldzame PROEVEN DER NEDERLANDSE ZEGELS. 
EUROPA en OVERZEE, waarin vele w a a r d e v o l l e , g e z o c h t e 
nummers. 

Op de speciale RESTANTENDAG, zaterdag 27 april 1968, komen honderden belangrijke collec
ties, waardevolle landenverzamelingen, engrosposten enz ten verkoop. 

Elyo 

iS ^ i Ä .f 
Skoncllnaviö 

EÜ/o 

HET GROTE l*̂ *̂ "! ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauvi/e stempelband, 
uitgevoerd In goud en blauwe. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 

_ _ .. , ^ ^ clichés. Gew/icht 21/2 kg. Prijs ƒ 15,— 
L ^ ^ I J J ^ H Idem, alleen NEDERLAND ƒ10,— 

- LANDEN ALBUMS 
3ië f22,50 

Luxemburg 15,— 
Frankrijk 20,— 
Groot Brittannië 15,— 
Duitsland I (tot 1945) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 20,— 
Indonesia 10,— 
Italië 22,50 
Denemarken 12,— 
Noorwegen 12,— 
IJsland 12,— 
Zweden 15,— 
Finland ,12,— 
Skandinavië 40,— 
Oostenrijk 25,— 
Vaticaan 12,— 
Zwitserland 20,— 
Europa (met Nato, enz.) 15,— 

Formaat 23x271/2 cm: 
United Nations ,10,— 
Rotary 10,— 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Evo -Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste! Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor '6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) „ G 2 
1-delig (voor grote stukken) „ G 1 

Per stuk f 0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ9,75 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, K I 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

<'0fFSETDRUK BOOM~RUTGftOK N V -HAARLEM 


